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Introdução
Não há lugar na terra mais dinâmico e com potencial de trazer mudança do que as universidades
do mundo de hoje. Os graduandos são os líderes, os CEO’s, pesquisadores, pioneiros e pensadores
do amanhã.
Esse grupo de pessoas é a maior fonte de mudança do século XXI. A história de missões nos
informa que os estudantes foram a fonte do maior movimento da história da Igreja.
O propósito desse livro é que “Deus ama muito o mundo...” É o parâmetro para todo crente como
“Povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus”, que “declara as grandezas
daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz.” I Pe.2:9. Então, leia este manual e
dedique-se a amar pessoas como Deus o ama. Aprenda a arte de servir outros e da mesma maneira
que você se dá a outros, você achará nesse ato tudo o que você está procurando, o que só pode ser
encontrado em Deus.
Cada capítulo desse manual de treinamento foi escrito por pessoas que devotaram suas vidas para
trazer o evangelho para as universidades e sendo mentores dos estudantes. Leia esse livro, ore,
faça o que diz e com um coração compassivo ensine outros pela palavra e exemplo.
Jonh Koeshall
Estudantes para Cristo na Europa 2005

Uma Palavra
Este material foi traduzido e adaptado por integrantes do Chi Alpha Brasil – APF, sob coordenação
dos líderes Rinaldo (Chi Alpha-PB) e Josué Basen (Chi alpha-SC) aos quais devoto meus
agradecimentos. De igual forma agradecemos ao amigo Pr. Dr. John Koeshall pela valiosa
contribuição ao ministério universitário no Brasil. Ao longo desses anos John tem sido um amigo,
um mentor, um pai e um intercessor por nosso ministério.
Nesta Edição estamos fazendo algumas adaptações para a realidade brasileira.
Jossy Soares
Chi Alpha Campus Ministries – APF Brasil
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Capítulo 1
Um Contexto para o Ministério no Campus
O qUE é o Chi Alpha?
O Chi Alpha é um ministério evangélico estudantil que existe para alcançar o estratégico campo de
missão da universidade. Como um exército de missões para levar o Evangelho de Poder no campus, nós somos
comprometidos em cumprir a grande comissão no campus. Nós somos uma organização internacional de
estudantes do ensino superior que unidos expressam e reivindicam Jesus Cristo para sua comunidade
universitária e chamam outros para um relacionamento com Ele.
Nós encontramos nossa identidade e temos como incumbência as palavras de Paulo: “Portanto, somos
embaixadores de Cristo... Por amor a Cristo lhes suplicamos: Reconciliem-se com Deus.” (2 Coríntios 5:20).
Somos participantes da Rede de Evangelismo Universitário Internacional Chi Alpha - REDu. No Brasil
somos ligados à igreja local, orientados e sob sua cobertura espiritual.
Estamos organizados Ministério de Evangelização Universitária da Agência Pés Formosos (APF) que é
uma agência de evangelismo e pesquisas sociais atuando em setores não alcançados e de difícil acesso ao
cristianismo, tais como universidades, escolas, teatros, centros de convenções, empresas e outros ambientes
formadores de opinião no Brasil e exterior.
Temos a missão de desenvolver atividades evangelísticas, missionárias, educacionais, sociais e
culturais, apoiando a Igreja e atuando na evangelização, fornecendo suporte e recursos humanos, intelectuais
e teológicos aos cristãos em geral.

Por QUe Ministério Universitário?
Charles Habibi Malik, um estudioso de Harvard e diplomata da ONU, escreveu um pequeno, mas
significante paper intitulado “Uma crítica Cristã da Universidade”, Inter Varsity Press, 1982. No livro, ele diz: “A
universidade é uma clara com o qual se move o mundo. O problema aqui é a Igreja perceber que não há melhor
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serviço que possa render tanto em si e pela causa do evangelho, com as quais lhe são confiadas, do que tentar
e recapturar os universitários para Cristo, em quem eles foram originalmente fundados. Um dos melhores
caminhos para tratar o macrocosmo é através do punho das universidades onde milhões de jovens destinados
a posições de liderança gastam, em rigoroso treinamento, entre quatro e dez anos do maior período formativo
de suas vidas. Maior potencial do que qualquer outro meio. Mude a universidade e você mudará o mundo”.

Nosso Ministério no campUS
Reconhecendo o bom trabalho que têm realizado as demais instituições evangélicas, que já trabalham
nas universidades e escolas, seguindo orientação do Espírito Santo estamos adentrando nas universidades para
pregar um evangelho pleno, expondo os princípios básicos da fé evangélica pentecostal/renovada/carismática:
Salvação, Milagres, Batismo no Espírito Santo e Retorno de Jesus Cristo.
Observando que hoje os maiores desafios da evangelização não apenas o materialismo, mas sim o
ocultismo e a espiritualidade da nova era e o relativismo, estamos na uma ofensiva contra as hostes espirituais
da maldade dentro das universidades onde os laços são muitos: materialismo, seitas, drogas, imoralidade
sexual, etc.
Nos encontros, congressos, simpósios e outros eventos promovidos por adeptos da espiritualidade
moderna, é frequente haver uma exposição filosófica de seus credos satânicos com acentuados estudos.
Depois da teoria vem a prática, e os espíritos de engano operam sinais e prodígios de mentira. As pessoas
passam por sessões em que pensam que falam com espíritos, que levitam, que conhecem outros mundos, etc.
Como ofensiva, o Ministério universitário pretende trabalhar fortemente a cosmovisão cristã, com estudos e
eventos apologéticos, científicos e filosóficos com base teórica na Bíblia e acentuada prática espiritual de
evangelização no poder do Espírito Santo com sinais e prodígios assegurados na Palavras de Deus (Marcos
16.15,16). Desta forma estaremos ocupando um espaço até então vazio nas universidades e estabelecendo
novos paradigmas para a evangelização de intelectuais.
Dentro da linha de atuação estão as seguintes atividades: Evangelismo através de pequenos grupos,
Encontros de Cultura Cristã; Congressos Espirituais; Consultas de Evangelização Universitária; Treinamentos; e
Devocionais universitários semanais.
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Princípios do Evangelismo Universitário
➢
➢
➢
➢
➢

Adoração
Oração
Comunhão
Discipulado
Testemunho

Por QUe Um ministério Universitário qUe exercite os dons espIRITUais
Ao ordenar que seus discípulos pregassem o Evangelho a toda criatura, o Senhor Jesus disse que os
sinais seguiriam os que cressem. Em toda bíblia vemos que a operação do poder de Deus com milagres e
maravilhas acompanhavam a obra da evangelização (Atos 4.33, Hebreus 2.3,4). As manifestações do Poder de
Deus pavimentam o caminho da evangelização e atraem o pecador a Cristo.
Sendo as universidades um ambiente profundamente ocupado pelos poderes das trevas, é necessário
que o cristão vá ao campus evangelizar no Poder do Espírito Santo. Assim Deus abre o caminho para a
conversão com

•
•
•
•

Curas
Milagres
Libertação
Confronto de Poderes espirituais

Para o exercício do Ministério Cristão no campus é fundamental uma vida de oração santidade. A
Oração nos aproxima de Deus nos possibilitando conhecer ao Senhor na intimidade.

Ideais Bíblicos da COMUNidade no CampUS
Como ministros de reconciliação, nós somos uma comunidade da era da Universidade de Deus: uma
comunidade de adoração, comunidade de oração, comunidade de amizade, comunidade de discipulado, e uma
comunidade de testemunhas. Nós incluímos o conceito de “comunidade” em tudo isso devido à elevada
prioridade que colocamos em estarmos juntos como um grupo para atividades ordenadas biblicamente.

COMUNidade de Adoração
8
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“Comunidade de Adoração” significa: estando juntos como estudantes universitários cristãos, nós
precisamos estabelecer ministério para Deus como nosso chamado mais elevado. Nós mantemos os seguintes
princípios:
a) nós fomos criados por Deus e agora nós nos reconciliamos com Deus para trazer a Ele toda glória
(Isaías 43:7; Efésios 1: 11,12);
b) a família de Cristo é o lugar de habitação de Deus para o propósito de ministério como sacerdotes
de Deus e para proclamar Suas grandezas ao mundo (Efésios 1:10-22; 1 Pedro 2:4-10); e
c) a presença de Deus se torna real entre os homens quando os cristãos O adoram (Salmos 22:3,
Mateus 18:20).
Nós expressamos o nosso ministério a Deus:
a) dirigindo adoração a pessoa dEle e agradecendo por Seus atos de amor e bondade para nós em
todos nossos caminhos (Salmos 100, 150);
b) aprendendo com Maria a sentar a seus pés, ouvir e responder a Ele (Lucas 10: 38-42; João 10:4-5);
c) permitindo que os dons espirituais de 1 Coríntios 12 fluam através de nós para o Senhor; e
d) aprendendo a adorá-lo com nossas ações (1 Coríntios 10:31; Hebreus 13: 15,16).

COMUNidade de Oração
“Comunidade de Oração” significa: estando juntos como estudantes universitários cristãos, nós
precisamos estabelecer intimidade com Deus como nosso mais elevado privilégio como cristãos. Nós
reconhecemos a importância da confissão, afirmando a soberania de Deus, a paternidade de Deus, e a
convicção pelo Espírito Santo (Filipenses 2:9-11; João 16:8). Nós reconhecemos a Deus o pecado que nos torna
incapazes em nosso caminhar espiritual e oramos uns pelos outros pelo perdão e restauração (Hebreus 12:1,
Tiago 5:13-16, Salmos139:23-24).
Em súplica reconhecemos Deus como nossa força e provisão (Filipenses 4:6,7,19). Nós trazemos nossos
pedidos a Deus, esperando dEle o suprir das nossas necessidades. Nós buscamos pela orientação de Deus
diariamente, abertos para revelação dEle.
Na guerra espiritual nós nos reconhecemos como seres espirituais em uma batalha que pedem por
armas espirituais (Efésios 6:10-18). Oração é prioridade na quebra de fortalezas em nossas universidades e em
nossa sociedade.
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Através da oração intercessora nós professamos que Deus é poderoso em cura e feitor de milagres.
Nós oramos com fé para que o doente possa ser restaurado. Nós nos levantamos na lacuna da oração, assim a
vontade de Deus poderá ser cumprida na terra (1 Timóteo 2:1; Ezequiel 22:30-31).
Desta forma deve ser priorizado reuniões de oração no campus, além de oração semanal com a
liderança e vigília mensal de oração um dia de consagração mensal. Devemos caminhar pela universidade
orando por ela e repreendendo as trevas em nome de Jesus!

COMUNidade de Amizade (cOMUNhão)
“Comunidade de Amizade” significa: estando juntos, nós somos submissos ao comando de Jesus,
“...Amar uns aos outros. Como Eu amei vocês, então vocês devem amar uns aos outros” (João 13:34). A melhor
motivação para buscar uma amizade é pelo comando de Jesus de amar uns aos outros. O melhor modelo de
amizade é o exemplo do relacionamento de Jesus com seus discípulos.
“Assim é como sabemos o que o amor é: Jesus Cristo deu sua vida por nós. E nós deveríamos dar nossa
vida pelos nossos irmãos” (1 João 3:16). A partir disso nós sabemos que o crente não pode viver isolado, mas
sim como um membro do corpo de Cristo, unidos pelo Espírito Santo. Porque membros do corpo de Cristo são
sacerdotes e servos, eles seguem o exemplo de Cristo de auto sacrifício em favor um dos outros. Isso implica
avaliação das necessidades de cada um e respondendo com oração intercessora e ações de cuidado: Alegraivos com os que se alegram; e chorai com os que choram; (Romanos 12:15).
Esse fluxo de amor é habilitado e sustentado pelo Espírito Santo e Seus dons (1 Coríntios 12; Romanos
12; Efésios 4). Isso produz harmonia entre os membros, o que reflete em relacionamento dentro da Santíssima
Trindade, testificando a divindade de Jesus, e valida a reivindicação da comunidade para serem discípulos de
Jesus.

COMUNidade de DisCIPUlado
“Comunidade de discipulado” significa para nós: Nós estamos comprometidos em perseguir e cumprir
a Grande Comissão dada pelo Senhor Jesus Cristo aos discípulos de todas as nações (Mateus 28:19). Nosso
discipulado encontra suas diretrizes na autoridade da revelação de Deus, as Sagradas Escrituras. “Toda a
Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em
justiça; Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra.” (2 Timóteo
3:16-17). A Bíblia é nossa autoridade para crença e comportamento, o assunto do nosso estudo constante.

10

CHI ALPHA CAMPUS Ministries

[Digite aqui]

CHI ALPHA ACADEMY – Pés Formosos
Formação de Líderes para o
Ministério Universitário
www.chialpha.com.br

É nossa convicção que discipulado é melhor realizado em relacionamentos; isto é, o crente maduro
ajudando a estimular o membro jovem da comunidade. Nós vemos essa realização melhor em situações de
pequenos grupos. Jesus discipulou os doze e os discípulos foram de casa em casa. Por esse processo é dado a
cada membro o conhecimento básico e habilidades necessárias para crescer na maturidade em Cristo e é
equipado para trabalhar no ministério. (Efésios 4: 11-16).
Nós desejamos seguir as instruções de Paulo a Timóteo, “Pois você deve ensinar aos outros essas coisas
que você e muitos outros me ouviram falar. Ensine estas grandes verdades a homens de confiança que, por
seu turno, as transmitirão a outros. (2 Timóteo 2:2). Dessa maneira nós perpetuamos o desenvolvimento
contínuo de líderes maduros para o trabalho de Cristo no ambiente universitário.

COMUNidade de TesTEMUNho
“Comunidade de Testemunho” significa: Como nos unimos a fim de mostrar para a comunidade
universitária o que significa ser o povo de Deus, proclamando o evangelho, e chamando outros para um
relacionamento com Deus, nós devemos a cada pessoa uma apresentação clara das boas novas: “Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nEle crer não pereça, mas
tenha a vida eterna” (João 3:16).
Nossa afirmação do evangelho é combinado com o estilo de vida de Cristo que nós exibimos. Isso é
visto em nosso amor intenso e cuidado de uns pelos outros e nossas ações e justiça no mundo. Nós somos uma
leitura epístola de todos os homens (João 13:15; 2 Coríntios 3:2; 1 Tessalonicenses 2:8).
Nosso testemunho se estende além do campus para alcançar um mundo perdido. Deus tem trazido
estudantes internacionais para dentro dos campi. Nós devemos ser amigos deles e também os incluir no foco
do nosso evangelismo. O campus hoje, como nunca antes, é uma metrópole de grupo de pessoas e culturas.
Nosso poder do Espírito de testemunhas lá pode impactar o globo.
Para nós, mobilizar e enviar sempre serão componentes vitais de evangelismo. Cada estudante é
dotado de um chamado distinto de Deus. Alguns são chamados para missões vocacionais, outros para impactar
o mercado de trabalho com suas carreiras. Nossa prioridade é a preparação dos estudantes para entrar e
impactar o mercado de trabalho e a sociedade para Cristo e auxiliar o envolvimento da vida deles na Igreja
local.
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Estratégias para Ministério no CAMPUs
Nossa primeira estratégia é trabalhar para a construção de um grupo ou comunidade de pessoas que
compartilham esses ideais. Nós acreditamos que a melhor atmosfera para pessoas virem para fé e ter
maturidade em Cristo é uma exposição positiva a um grupo de pessoas ferventemente comprometidas ao Deus
da Bíblia, à oração, um com o outro, e com a tarefa de evangelizar na universidade. Como um adorador,
dedicado, discipulando, testemunhando, orando em comunidade, nós demonstramos o Reino de Deus e
efetivamente influenciamos outros.

Adoração no CampUS
É esperado que o grupo tocará por uma parte significante do encontro principal da semana para
interação com Deus na adoração, incluindo esses elementos como música, leitura pública das Escrituras, oração
e um tempo para espontâneas orações expressivas ou adoração com o corpo.
Instruções devem ser passadas a respeito da natureza de Deus como objeto da nossa adoração,
princípios bíblicos e modelos de adoração, e a significância e o papel do Espírito Santo na adoração.
A adoração orquestrada e espontânea, devem ocorrer debaixo da supervisão dos líderes. Adoração
será experimental e inovadora quando cada grupo encontrar uma expressão comum que eles acreditem que
agrade a Deus. Líderes procurarão expor o grupo para conhecer e aprovar novos líderes que encontraram
significativa adoração mantendo as normas bíblicas.

Oração no CAMPUs
Como uma comunidade comprometida com a oração, nós devemos expressar nossa intimidade ao
nosso amado Senhor com uma postura de fé e humildade. E fazendo isso nós experimentaremos uma contínua
e vital comunicação com nosso Gracioso Deus, que irá permitir que nossos corações e vidas sejam examinados
por Ele.
Nós precisamos nos engajar em persistente intercessão pelas nossas necessidades e pelas
necessidades da comunidade no Campus. Nós precisamos lutar a batalha necessária da guerra espiritual e
ministrar a outros a Graça de Deus através da oração. Nós devemos esperar que curas aconteçam com a fé da
nossa oração. Com a autoridade que o Senhor provê a nós, devemos orar em Espírito o tempo todo com todos
nossos pedidos.
A promoção de oração na comunidade universitária acontece em dois níveis: através do individual,
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oração pessoal para a vida do estudante e através de encontros de grupos de oração.
Para dar assistência ao membro do grupo individual para crescer em oração, o líder deve primeiro ser
um exemplo efetivo de uma vida consistente de oração. Isso pode ocorrer no horário que o líder escolhe para
orar com um membro, modelando, assim, sua adoração pessoal e intercessão diante dele.
Reunião de oração em grupo pode ser promovida em uma grande variedade de expressões. Elas
podem acontecer na casa de estudantes, no prédio acadêmico entre estudantes com mesmos princípios de
estudo, e com pequenos grupos de discipulado. Estabeleça semanalmente horários de oração aberto a todos,
por exemplo no prédio principal da universidade de manhã cedo ou no meio-dia. Encontros especiais de oração
após o encontro semanal ou ocasionalmente uma noite inteira de oração. Construir orações como um ministro,
da mesma forma que você faria para testemunhar, discipular ou adorar.

COMUNhão no CampUS
A fim de introduzir a amizade, o entrosamento, um estilo de vida aberto é essencial, uma vez que um
aspecto do ministério cristão é a construção de relações estreitas baseada inteiramente no companheirismo.
O avanço da amizade começa com os líderes, que dão o exemplo.
Instruções baseados nos princípios bíblicos sobre relacionamentos e estilo de vida é implementado
pela introdução da amizade dentro das seguintes estruturas: O encontro semanal, onde uma parte do tempo
pode ser investida em ajudar aqueles que frequentam, a fim de haver compartilhamento; pequenos grupos,
que enfatizam tanto o estudo bíblico quanto a amizade; retiros ou conferências; grupos de serviços ou tarefas;
atividades sociais e recreativas; encontros de oração; refeições compartilhadas; e áreas ou apartamento de
amizade, onde os membros que moram próximos possam cuidar um dos outros a fim de se abster da aparência
do mal, enquanto juntam todos os membros para estarem ativos na Igreja local compatível com nosso
ministério.

DiscipULado no CampUS
Cada cidade deve ter um Líder Geral de Chi Alpha, que coordenará uma equipe de base composto por
líderes supervisores Chi Alpha. Um Líder Chi Alpha é uma pessoa discipulada e treinada para ser um supervisor
de grupos Chi Alpha nas universidades. Cada grupo por sua vez, tem seu líder de grupos Chi Alpha.
Com a supervisão do líder do XA (Chi Alpha), procure pessoas e forme pequenos grupos para treinar.
Composto por 4 a 10 membros, os grupos de discipulado se reunirão além do encontro principal.
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Tempo: O grupo de discipulado irá se reunir por aproximadamente 2 horas por semana, além do tempo
individual. O ideal é que o grupo cumpra o programa de Discipulado por até dois semestres.
Currículo: Métodos bíblicos de estudo; oração; adoração; administração do tempo, dinheiro, e
presentes; natureza de comprometimento, motivação e visão; testemunho, liderança, relacionamento com
outros cristãos; e relacionamento com a autoridade da estrutura do grupo e a Igreja.
Estilo de ensinar: o estilo deveria exemplificar a mensagem – líderes que modelam seus princípios
(“...Jesus começou a fazer e ensinar,” Atos 1:1). A quantidade de tempo necessário do líder diminui a medida
que os estudantes amadurecem tanto que, no final os estudantes estão ensinando os vários conceitos.
Atribuições e revisões do trabalho devem ser construídas dentro do grupo de atividades. Junto com as
anotações, bibliografias devem ser desenvolvidas. Ensinar como encontrar material adicional é vital para o
crescimento.
Estudantes que participaram por um ou dois anos são encorajadas a encontrar outras pessoas para
discipular, então eles podem ser líderes de grupo, compartilhando aquilo que eles já aprenderam.

TesteMUnho no CampUS
Instruções devem ser dadas para compartilhar a visão ou responsabilidade para alcançar o campus. O
que deve estar implícito aqui é o estudo e entendimento da mensagem do Evangelho, com ensinamentos sobre
testemunho pessoal e pregação (1 Tessalonicenses 2:1-12).
Como uma comunidade, nós testemunhamos através de:
•

Encontros em lugares públicos. Esses encontros têm grande poder de testemunho

mesmo sem programas especiais de evangelismo;
•

Mídia (Internet, literatura, filmes, jornais, CDs, DVDs, vídeos, MP3, etc.);

•

Eventos evangelísticos com membros da Igreja local e outros grupos do corpo de

Cristo (concertos, palestrantes, etc.);
•

Ações beneficentes (caridades, alimentar os famintos, ajudar o idoso, dar assistência

ao
doente, etc).
Como pessoas indiduais na comunidade, nós testemunhamos através:
•
•

Desenvolvendo um estilo de vida de evangelismo por amizade
Liderando estudos bíblicos evangelísticos

•

Compartilhando e mostrando nossa crença em Cristo na sala de aula
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•
sistemas

Vivendo a prática da vida cristã como uma alternativa na cultura típica de valores e

•

Como nós lidamos com situações de confronto com respostas cristãs.

•

Distribuição de literaturas (livros, tratos, etc).

Ministério TransCULTURAl
Mas por que precisamos nos especializar no Ministério no campus? Já não temos Igrejas cheias perto
de colégios e campus universitários? Eles não podem fazer o trabalho de alcançar os estudantes? A resposta é
sim, mas é preciso qualificação. A Igreja que tem o desejo de alcançar estudantes universitários deve estar
deliberada em seus esforços, entendendo que o estudante universitário não irá, na maioria dos casos, alcançálos para a Igreja.
O campus é uma comunidade, às vezes uma metrópole em si. Composta por estudantes, faculdade,
pessoas, e líderes em treinamento de muitas nações e religiões do mundo, o campus universitário é claramente
uma cultura distinta. Experiências mostram que o meio mais efetivo para alcançar o campus é um ministério
no campus com um trabalhador integral se possível.

Cooperação
O papel da Igreja local no ministério no campus é essencial. Estudantes precisam do cuidado que a
Igreja local pode prover e expor ao corpo de Cristo além do ambiente do campus. Estudantes precisam que a
Igreja locam dê apoio para eles no ministério no campus. Um estudante com tempo integral de carga horária
acadêmica, um período de trabalho, intensivos no meio da semana na assembleia local raramente tem tempo
para ser a força para Deus no campus. Entretanto, um estudante equipado para alcançar seu campus será um
trabalhador efetivo na Igreja durante sua vida.
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Capítulo 2 Ministério Estudantil na Era
do Espírito
O Papel do Espírito
Nesta seção nós vamos declarar o nosso entendimento sobre o operar do Espírito Santo no crente
individual, assim como no corpo de Cristo. Essa declaração é necessária, tendo em mente a confusão acerca do
ministério do Espírito Santo entre os cristãos hoje.
Nós não queremos excluir nenhum cristão de nossa comunhão, mas nós queremos que os líderes de
nossos ministérios estejam em acordo geral com a posição aqui tomada. Nós cremos que todos os cristãos têm
o Espírito Santo vivo dentro deles (Romanos 8:9). O Espírito Santo, então, começa a santificar o crente
trabalhando nele para torná-lo conforme a imagem de Cristo, produzindo o fruto do Espírito nesse processo
(Romanos 8; Gálatas 5:22-26).
Existe outra obra do Espírito Santo pela qual o crente é equipado de maneira única para as ações de
ministério. Isso é claramente ensinado e ilustrado tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento. Essa obra de
dar poder ao crente para o serviço é amplamente discutida e até mesmo discordada entre os cristãos. Por causa
disso, nós daremos um tratamento mais completo acerca desse aspecto do Espírito Santo. Esse dom
maravilhoso de Deus é chamado no Novo Testamento de "Batismo no Espírito Santo".

Revestimento de Poder para o Ministério
– Unção OU Batismo com o Espírito Santo
Os crentes do Antigo Testamento sabiam que o Espírito de Deus veio sobre importantes servos do
Senhor para um ministério especial (por exemplo: Moisés, Josué, Sansão, Davi, Elias, Eliseu e os escritores
proféticos). Algumas vezes, como um sinal de que Deus escolheu um servo em particular, o escolhido receberia
óleo derramado sobre si. Esse ato era chamado de unção. Os profetas começaram a declarar acerca de Um que
teria o Espírito de Deus derramado sobre si de uma forma tão plena que eles se referiram a Ele como o
"Messias", o "Cristo", o "Ungido". Jesus se identificou como esse Um quando Ele começou o seu ministério em
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Nazaré (compare Lucas 4:16-21 e Isaías 61:1-2). É claro que Ele recebeu essa unção quando o Espírito Santo
desceu sobre Ele na água do batismo (Lucas 3:21,22; 4:1; Atos 10:38).
Os profetas do Antigo Testamento predisseram que o Cristo seria não apenas ungido com o Espírito de
um modo que ninguém foi antes, mas que Ele também ungiria outros com o Espírito. Além disso, eles
predisseram que na Era Messiânica Deus daria Seu Espírito não apenas a servos particulares, mas ao Seu povo
(Ezequiel 36:25-27; 37:4). De fato a Era Messiânica traria o cumprimento do Antigo Testamento como
expressado por Moisés (Números 11:29) de que o Espírito de Deus estaria disponível a cada um do Seu povo
(Joel 2:28,29).
O livro de Atos indica que esse segundo conjunto de promessas começou a ser cumprido no Dia de
Pentecostes. Não há evidência bíblica de que Jesus levou os crentes a entender ou que eles alguma vez
entenderam o que aconteceu naquele dia, como a sua conversão. Pelo contrário, temos todo motivo para crer
que, desde o dia em que eles creram nEle como o Senhor ressuscitado, o Espírito Santo estava operando dentro
deles. (Leia João 20:19-23 e considere a resposta dos crentes ao Senhor nesse intervalo entre a Ressurreição e
o Pentecostes)
Seria errado traçar uma linha em qualquer ponto entre a Ressurreição e o Pentecostes e identificar o
"novo nascimento" dos crentes individuais (talvez a linha pudesse ser traçada em João 20:21-23). Mas uma
coisa é certa: o que quer que os crentes pensassem sobre o começo da Era da Igreja, os crentes viam a si
mesmos como servos obedientes do Senhor esperando, sob o Seu comando, o momento para que fossem
ungidos para o ministério (Lucas 24:49; Atos 1:1-8,14; 2:1). E depois que foram cheios com o Espírito Santo, a
primeira identificação de Pedro sobre o que aconteceu foi a sua citação de Joel 2:28,29. Ele identificou o
derramamento do Espírito como uma unção para um ministério especial, assim como tinha sido a unção de
Jesus. Profecia, visões e sonhos são resultado do derramamento do Espírito sobre toda carne. O começo do
cumprimento dessa profecia anuncia o dia da salvação para todos os que virão (Atos 2:14-21) e a contínua
disponibilidade da unção do Espírito para todos os que se arrependerem (Atos 2:38,39).

A Unção é Posterior à Salvação
O Novo Testamento ensina que a unção do Espírito está disponível para todos os crentes, e que o novo
nascimento e a unção do Espírito não são a mesma coisa e não podem acontecer ao mesmo tempo. Além disso,
a unção do Espírito é posterior à salvação. Nós não estamos falando sobre uma "segunda operação definitiva
da graça", mas sobre uma preparação para um ministério mais poderoso. Nós vemos primeiro essa
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experiência na vida de Cristo, e então nas vidas dos crentes no livro de Atos (Atos 2:1-42; 4:8,31; 6:3,5,8,10,15;
7:55; 8:14-19; 9:17; 10:44-48; 11:15-18; 13:52; 19:1-7; etc.).
No seu estudo pessoal desses versículos, note que a experiência de "unção" pode ser chamada de
muitas palavras ou expressões diferentes. As seguintes palavras ou expressões são intercambiáveis nesses
textos: "batizado em/por/com o Espírito", “revestimento de poder”, "o Espírito veio sobre", "cheios do
Espírito", "Espírito derramado sobre", "o Espírito caiu sobre", "o Espírito concedido/dado".
A Igreja Primitiva não considerava a mesma coisa a experiência de ser "cheio" do Espírito e o ato de
ter fé em Cristo e arrepender-se dos pecados. A mesma experiência toma várias formas. Pode acontecer com
a mesma pessoa mais de uma vez. A Igreja Primitiva considerava a unção do Espírito necessária para fazer a
obra do Senhor. Aqueles que eram "cheios" do Espírito eram reconhecidos e recebiam ministérios especiais.

A Unção nas Epístolas
As epístolas revelam que o Espírito Santo é o agente ativo no novo nascimento e santificação pessoais,
que todos os cristãos têm o Espírito Santo (do contrário não pertencemos a Cristo), e que a verdadeira Igreja é
sempre o lugar de habitação do Espírito. Todos os cristãos podem e devem ser usados pelo Espírito e podem e
devem ter dons do Espírito em operação em suas vidas. Embora todos os crentes tenham o Espírito, e o Novo
Testamento não divide cristãos em dois grupos — aqueles com o Espírito e aqueles sem —, as epístolas mantêm
a ênfase do livro de Atos sobre a necessidade dos crentes de serem CHEIOS do Espírito.
A operação do Senhor Jesus em ungir com o Espírito é distinta e não automática para quem
simplesmente conhece a Cristo (veja 1 João 2:26,27). Efésios 5:18 é especialmente relevante, do qual uma
tradução literal expressa "continuem sendo enchidos do Espírito". Pentecostais e carismáticos normalmente
se referem à unção do Espírito como o Batismo no Espírito Santo. Essa expressão foi primeiro usada na Bíblia
por João Batista: "Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo" (Mateus 3:11).
Alguns estudiosos afirmaram que a expressão se refere ao novo nascimento ou a todo o processo de
redenção, e 1 Coríntios 12:13 dá apoio a essa visão. Não é nosso propósito discutir essa questão, mas pode ser
simplesmente observado que, independentemente do que João Batista quis dizer, e independentemente do
que 1 Coríntios 12:13 quer dizer, primeiro Jesus (Atos 1:5) e depois Pedro (Atos 11:16) usam a expressão para
descrever uma experiência que também é descrita por expressões como "caiu sobre", "derramou", "recebeu",
"deu" e "encheu com".
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Concluímos, então, que é apropriado falar da unção do Espírito na vida de um indivíduo como batismo
no, com o Espírito Santo. A questão importante é que você esteja cheio do Espírito Santo e não como você
chama esse enchimento!

A Posição Pentecostal
Muitos cristãos que concordam que se deve ser ungido, revestido, batizado ou cheio do Espírito para
o ministério discordam acerca do que acontece quando se é cheio do Espírito pela primeira vez. Alguns dizem
que, quando se pede o enchimento do Espírito com fé, se recebe, mas sem evidência. Outros dizem que a
evidência pode variar muito de pessoa para pessoa. Os pentecostais tradicionalmente mantiveram a posição
de que, independentemente de outra evidência que possa acompanhar, falar em línguas é a evidência física
inicial do batismo no Espírito Santo. Essa posição é tomada porque é evidente que em muitos textos-chave no
livro de Atos que descrevem o primeiro derramamento do Espírito em indivíduos, os indivíduos falaram em
línguas. Atos 10:46 é muito importante. Pedro e aqueles que estavam com ele sabiam que Cornélio e a sua
família tinham sido cheios do Espírito, "pois eles os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus".
Não há dúvida sobre a importância das línguas na vida de um crente cheio do Espírito. Um estudo da
visão do Novo Testamento sobre as línguas leva às seguintes conclusões:
O dom de línguas é o único dom que a Igreja tem que Israel não teve e é sinal da Igreja do Novo
Testamento. O dom de línguas é uma repreensão à Satanás e seus planos. A variedade de "línguas" na Igreja é
para Satanás uma lembrança constante de Babel e dos seus planos derrotados, assim como do Pentecostes e
a vitória de Deus. O dom de línguas é uma repreensão para os descrentes de coração duro (compare Isaías
28:9-13 e 1 Coríntios 14:20-25). O dom de línguas é uma manifestação única de que a vida de Deus é reveladora
e falante, um verdadeiro milagre realizado pelo Deus que fala. Os crentes do Novo Testamento claramente
viam o dom de línguas como um sinal do "derramamento" do Espírito. As línguas acrescentam uma nova
dinâmica poderosa à vida de oração do crente (por exemplo, 1 Coríntios 14:14,15).
O dom de línguas não é uma medida de maturidade espiritual, nem tampouco o falar em línguas prova
que alguém continuou sendo cheio do Espírito (Efésios 5:18,19). A plenitude do Espírito é sempre demonstrada
de muitas maneiras. O dom de línguas pode ser imitado. Embora "nem todos falem em línguas" (1 Coríntios
12:30), o dom de línguas é um poderoso sinal da Igreja, e alguém que não fale em línguas se beneficiaria se
falasse — para não falar no fato de que o verdadeiro dom de línguas é uma confirmação do derramamento
inicial do Espírito Santo na vida individual.
Não se satisfaça com uma experiência do Espírito Santo que não inclua falar em línguas. Se alguém
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diz "eu fui cheio do Espírito, mas não falei em línguas", não precisamos iniciar uma discussão dizendo "não,
você não foi!". Pelo contrário, podemos lhe mostrar a visão do rio de Ezequiel (o Rio do Espírito, Ezequiel 47),
e convidá-lo a ir para onde há águas onde se pode nadar.
Podemos sustentar que há uma experiência com o Espírito Santo que é acompanhada de línguas e que,
de acordo com Atos 1:5 e 11:16, isso pode ser validamente chamado de batismo no Espírito Santo. "Vinde e
sede imerso na vida do Espírito e esteja certo de que Deus lhe dará uma nova língua como testemunho dessa
imersão", podemos dizer.
Nós normalmente encontramos aqueles que dizem algo assim: "sim, eu fui cheio do Espírito Santo dez
anos atrás. Glória a Deus!" Eles tiveram experiência com Deus um dia, falaram em línguas, e agora são
considerados cheios do Espírito, embora a Bíblia não os chame assim. Ter um novo nascimento em Cristo é um
estado permanente, a menos que a pessoa renuncie ao evangelho ou caia; mas não há indicação de que a
unção do Espírito é permanente. Os crentes primitivos eram várias vezes "cheios" do Espírito. É verdade que,
uma vez que você tenha sido cheio pela primeira vez, você está aberto a Deus de uma nova forma. Mas não
esqueça da exortação a "continuar sendo cheios do Espírito".
Nós almejamos que os líderes de ministério do Chi Alpha demonstrem continuamente uma sede por
novos derramamentos do Espírito e conduzam seus grupos a buscar frequentemente que Deus os encha com
o Espírito. Nós desejamos e esperamos que todos os dons do Espírito disponíveis à Igreja estejam em plena
operação em nossos grupos. Nós cremos que o Espírito Santo se move entre nós, e pela Sua própria escolha
nos usa como dádivas para a Igreja, manifestando Sua presença no meio do Seu povo de muitas maneiras.
Nós enfaticamente afirmamos a presença atual não apenas de dons preparatórios (pastores,
professores, evangelistas, etc. — veja Efésios 4:4-16), mas também dos dons especiais que muitas de nossas
Igrejas hoje relegam aos primeiros séculos da Igreja. Então, nós queremos encorajar você a convocar o seu
grupo a "buscar ardentemente os melhores dons" (1 Coríntios 12:31). Eles incluem fé, curas, milagres, línguas,
interpretação de línguas, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, discernimento de espíritos e outros
(Romanos 12:3-8; 1 Coríntios 12-14; 1 Pedro 4:11).

GUiados pelo Espírito
Algumas vezes há confusão sobre como o Espírito Santo dirige os crentes. Muitos volumes poderiam
ser e foram escritos sobre direcionamento, mas nos limitaremos a discutir alguns exemplos específicos. "Mas
Deus me disse!" Quantas vezes ouvimos essa expressão justificar por que alguém fez ou quer fazer alguma
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bobagem! Nós devemos desencorajar nossos membros de atribuir tão frequentemente falas a Deus quando
não estão citando partes da Bíblia. Nós devemos lhes mostrar quão pouco os cristão do Novo Testamento
disseram "Deus me disse" (depois da ascensão de Jesus, a maior parte do direcionamento verbal e direto de
Deus veio quando os crentes estavam prestes a cometer um erro).
Nós cremos que Deus dá direção acerca de decisões, mas raramente
Andar
no
Espírito...
significa desenvolver o através de uma voz. Mais comumente, a direção é encontrada nas Escrituras,
caráter de Cristo e andar em conselhos, em nossa própria sabedoria dada por Deus, até mesmo nos
na verdade de Deus.
nossos desejos espirituais. Quando um irmão ou irmã tem
certeza de que ele ou ela ouviu a voz de Deus dando uma direção específica, a direção ouvida deve ser
comparada com padrões bíblicos e aconselhamentos com cristãos sábios.
É claro que o Espírito Santo está sempre falando conosco. Ele está dizendo “Aba” ao Pai e transmitindo
"Amor" do Pai para nós. Ele está nos convencendo do pecado e trazendo passagens bíblicas às nossas mentes.
Ele está nos guiando em toda verdade. Mas Ele raramente dá um conselho verbal específico sobre decisões
cotidianas. Andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito significa desenvolver o caráter de Cristo e andar na
verdade de Deus. Isso é o contrário de cumprir os “desejos da carne” (Gálatas 5). Ao passo que nós queremos
evitar a confusão e dor que resultam em pessoas ouvindo muitas "vozes", nós também queremos afirmar que
o Espírito Santo fala conosco, nos revela coisas, e pode e dá direção de maneiras especiais de tempos em
tempos. Então, enquanto nós rejeitamos o ensinamento de que toda "revelação" especial cessou, nós
prontamente sujeitamos toda direção ao escrutínio da Palavra de Deus escrita. Qualquer profecia ou palavra
contemporânea é dada para aquele lugar e para aquele momento e não é, de maneira nenhuma, comparável
à universalidade e à temporalidade da Escritura.

INSTRUÇões para GUiar OUTros à PleniTUde do Espírito
Você achará essas instruções úteis como um líder levando indivíduos e todo o seu grupo à vida “cheia
do Espírito”.
Tenha claro o seu objetivo. Todos os seus membros devem crescer na “unção” até poderem andar
em plenitude vitoriosa (como refletido em Gálatas 5). Não se satisfaça com uma experiência inicial em que o
crente fala em línguas, por mais importante que isso seja.
Ensine costumeiramente sobre a importância de ser cheio do Espírito e continuar a ser cheio do
Espírito. Proveja situações em que os membros possam buscar a unção do Espírito com outros cristãos. Instrua-
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os a pedir, buscar e bater na porta. Eles não devem ficar satisfeitos até terem certeza de que o Espírito foi
derramado sobre eles (Lucas 11:9-13).
Relembre-os de que o dom de línguas raramente ou nunca os sobrecarrega de dentro para fora. Assim
como Deus não enche duas pessoas exatamente da mesma forma, as línguas são dadas a cada um da forma
que Deus quer. No entanto, frequentemente há um padrão de Deus dar algumas poucas palavras na mente
primeiro. A pessoa deve botar essas palavras pra fora. Deus pode, então, dar um palavra de cada vez ou uma
torrente de uma língua nova.
Encoraje cada um a começar a orar em línguas na sua vida particular de oração. Encoraje a que todos
os dons do Espírito estejam em operação na sua reunião. Ore por avivamento contínuo. Nós desejamos que os
nossos ministérios sejam “inflamados com o Espírito”, que sejam continuamente REAVIVADOS pelo Espírito
Santo. Isso exige que você como líder testemunhe uma vida fervente em oração a Deus Espírito que ministre
através de você e do grupo. Assim, você será guiado para adoração espiritual, amor verdadeiro, ensino eficaz
e evangelismo poderoso.
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Capítulo 3
O Campus na Pós-Modernidade
Pós-modernismo e a Universidade
O ministério universitário exige que o testemunho cristão seja capacitado pelo Espírito, relevante e
autêntico. A paisagem do mundo universitário passou por uma enorme mudança no último quarto de século,
e o campus reflete essa transição cultural gigantesca de um mundo moderno a um mundo pós-moderno.
A Igreja historicamente não reagiu rapidamente a mudanças na sociedade, e a presente era não é
diferente. Normalmente nossa resposta ao mundo pós-moderno foi feita com técnicas e respostas antiquadas.
Jesus disse para estarmos prontos em tempo e fora de tempo para responder. Entretanto nós precisamos
primeiro nos certificar de que a resposta que estamos dando responde à questão que é levantada.
A maior parte dos estudantes vê a Igreja como irrelevante e ultrapassada. Devemos primeiro
estabelecer plausibilidade antes mesmo de começar a falar em credibilidade. Em outras palavras, nossa tarefa
no campus hoje é convencer os estudantes de que nós temos algo importante a dizer e que devemos ser
ouvidos, antes de sugerirmos que o que temos a dizer é verdadeiro.
Jesus disse que a verdade te libertará e é essa liberdade que nós queremos apresentar a esta geração
de um modo que faça sentido para eles. Mas para que possamos fazer isso, nós precisamos entender o DNA
do mundo pós-moderno.

Já Passamos por AqUI
Alguns se referem a isso como uma síndrome do sapo na panela. A temperatura do ambiente é
imperceptível, ainda que crescendo constantemente. Isso produz uma sensação de desorientação e
descontinuidade. E então um dia você é servido como guisado de sapo. Se você é membro da geração do "Baby
Boom" ou é mais velho, contraste e a grandeza da mudança cultural são óbvios e, para muitos, até
desconcertantes. Isso é por que você está vivendo na transição de uma era, a Era Moderna, a uma nova era, a
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Era Pós-Moderna. No entanto, se você é de uma geração mais jovem, o mundo que você sempre conheceu é
um mundo de intensa mudança social. Para a Geração X e Geração do Milênio, o único domicílio que você
conheceu é o mundo pós-moderno.
A tecnologia está nos levando com uma velocidade furiosa ao espaço sideral e o ciberespaço. A
informação está resplandecendo diante de nós em formato digital e ameaçando a folha impressa. A verdade
foi redefinida. A moralidade foi jogada fora, e liberdade radical de escolha tomou seu lugar. A espiritualidade
está ai, mas o crescimento da Igreja Cristã em muitas partes do mundo ocidental está em declínio.
Como chegamos a este ponto? O que fazer, agora que estamos aqui? A Universidade está em parte
estimulando essa rápida mudança. Como nós devemos ministrar à população universitária que discorda
agressivamente de muitas crenças centrais da fé cristã? Muitos se referem ao tempo presente como a Nova
Era. Você pode perceber a tecnologia, o consumismo, as viagens modernas e os avanços médicos com os seus
sentidos. Porém, esta é uma visão materialista da realidade. Portanto, milagres devem ser um mito. Os
modernistas acreditavam que Deus existe e colocou ordem em Seu universo, mas que Ele não está mais
envolvido em Sua criação. Esse sistema de crença é chamado Deísmo, e ele caracterizou muitas pessoas
durante a fundação dos Estados Unidos.
Em segundo lugar, um modernista postulava que toda a sociedade deveria ser construída a partir
apenas da razão, e todas as coisas poderiam ser entendidas por meio da razão humana. Eles acreditavam que
o mundo é ordenado e que isso significa que ele pode ser entendido com uma visão racional. Portanto, o seu
sistema de crença pessoal não mais requer a necessidade de uma revelação divina.
Por fim, um modernista promoveria ciência e educação como o essencial a gerar o progresso. Portanto,
a verdade é objetiva, factual e baseada unicamente em dados. A verdade absoluta organiza o universo sem a
intervenção de Deus. A resposta para a maior parte dos problemas humanos é pesquisa e educação.
O modernista é otimista. Se nós pesquisarmos persistentemente e continuarmos a pesquisar nosso
mundo, nós podemos eliminar o conflito social, a doença e o sofrimento humano. O homem pode viver em
completa harmonia com seu mundo material. A Era Moderna não foi cordial para com o Cristianismo. Ela
promoveu premissas que são contrárias à Igreja e sua missão. Um certo escritor resumiu da seguinte forma:
"pelos últimos dois séculos, o pensamento moderno atacou o Cristianismo em nome da razão e do humanismo.
A teologia cristã foi dispensada como superstição, indigna da atenção de seres humanos educados e racionais.
A moralidade cristã foi também desprezada como repressiva, construída em torno do medo e da culpa." (Gene
E. Veith, Tempos Pós-Modernos, Crossway Books, 1994, p. 71)
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Para aqueles de nós que vivem no século XXI, o que há de principal sobre a Era Moderna? Ela terminou.
Ela passou por uma morte cancerosa durante a maior parte do século XX. A nova ordem mundial otimista
retrocedeu com o massacre traumático das Primeira e Segunda Guerras Mundiais, da Guerra Fria, limpezas
étnicas, etc. Ninguém acredita mais na bondade fundamental do homem. Ciência, educação e razão não
produziram o esperado.
A morte da Era Moderna deu nascimento a uma nova era. Nós não temos certeza completa sobre
aonde essa nova era está nos levando. Nós não temos realmente um novo nome para ela. Nós simplesmente
nos referimos a ela como Era Pós-Moderna porque ela sucede a Era Moderna. Conforme veremos adiante, ela
poderia se chamar Era Anti-Moderna. Estamos em um tempo de enorme transição e mudança. Grande parte
da mudança é uma reação às promessas fracassadas da Era Moderna.

QUÃO Importante é a Nossa Época?
A passagem da era moderna à era pós-moderna é tão significante quanto a passagem da Idade das
Trevas ao Renascimento e à Reforma 500 anos atrás. Nos últimos 2000 anos houve menos de uma dúzia de
períodos de transição tão importantes, e estamos vivendo possivelmente através do período de transformação
mais dramático desde o tempo da Igreja Primitiva.

Para onde estamos Indo?
O mundo pós-moderno é caracterizado mais pela sua diversidade do que pela sua uniformidade
inerente, mais pelo pluralismo do que pela unanimidade. Portanto, descrevê-lo é um desafio. A tabela a seguir
é uma tentativa de resumo.

Características da Era Pós-Moderna
A verdade não é mais um princípio dado na natureza que pode ser desenterrado através de uma
técnica metódica e racional. A verdade agora é pessoal e definida pela sua experiência e pelo grupo dos seus
semelhantes. A espiritualidade para um modernista era um sistema de crença — algo a ser aceito, rejeitado ou
descartado. Deus existia, mas Ele não intervinha nos assuntos das pessoas. Ele colocou as coisas em movimento
e então se afastou tirando as mãos.
A espiritualidade para o pós-modernista está em todos os lugares e em tudo. Sua espiritualidade pode
ser personalizada para se encaixar na sua experiência única de vida. Ele puxa "verdades" de uma variedade de
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direções e mantém o que lhe agrada e descarta o resto. Pouco importa para um pósmodernista se o seu sistema
de crença é inerentemente inconsistente e incompatível. De fato, ele é cético em relação a sistemas de crença
que mostram coerência e exigem conformidade. Ele vê os esquemas fracassados do marxismo, comunismo e
outros movimentos de grande narrativa quando sendo falhos na melhor das hipóteses e perigosos na pior.
Em particular, o pós-modernista vê o Cristianismo dessa maneira. Ele vê a religião cristã organizada
como um sistema fracassado que é cúmplice na produção do imperialismo, desigualdade de gênero,
intolerância e homofobia. Para o pós-modernista, a Igreja em geral perdeu sua credibilidade. Ele supõe que os
cristãos sejam hipócritas, promovendo um projeto oculto que é intolerante. Estranhamente, a Igreja
institucional é vista não apenas como irrelevante, mas também como não espiritual.
Os pós-modernistas vêem a Igreja como ultrapassada; entretanto Deus ainda é bastante popular. Em
vez disso, as pessoas estão se voltando para o Oriente para encontrar sua espiritualidade. A espiritualidade
pós-moderna é pós-cristã. Isso não significa necessariamente que é anticristã. Não obstante, para ganhar o
ouvido de um pós-modernista de carteirinha, os cristãos precisarão ganhar de volta sua credibilidade. Vamos
dar uma olhada na tabela a seguir para ter uma visão mais clara da atual situação na Universidade.
Características de Pessoas Pós-Modernas

Explicação

Não há verdade absoluta.

O conhecimento é pessoal e relacional. A "verdade" é
condicionada historicamente e culturalmente e, portanto,
relativa ao grupo do qual se faz parte.

Você deve ser tolerante.

A "verdade" de todos é aceita como igual e no mesmo
nível. Ninguém pode afirmar que sua "verdade" é superior
à do outro. Você deve mostrar tolerância às crenças e
estilo de vida de todos sem julgamento.

Verdade universal não é a questão. A
questão é poder.
Se não há valores absolutos, então a
verdade é relativa e não pode haver
estabilidade ou sentido na vida.

O propósito da vida é vencer. Jogar limpo não é um valor.
Uma pessoa moderna procurava por uma cosmovisão
unificadora que juntasse os elementos do universo. Uma
pessoa pós moderna não crê que essa unidade exista. A
verdade é não-racional e pode ser descoberta através da
razão e da intuição.

Estilo acima de substância.

Imagem é tudo e todos são hipócritas. Todos estão
atuando vários personagens e seguindo vários scripts sem
nenhuma identidade real própria.

Tudo é julgado de acordo com o seu valor de Se a vida não tem um sentido unificador, ao menos ela
entretenimento.
deve ser divertida. Isso normalmente dá nascimento a um
hedonismo sem limites.
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Essa era promove o desenvolvimento de
tribos.

Comércio, viagem, comunicação e consumismo globais
estão produzindo globalização. Isso é especialmente
verdade entre as gerações mais jovens.
Ao mesmo tempo, uma fragmentação está nos afastando
devido a reivindicações de tribo, raça, classe, setor, região
e geração. A verdade é definida dentro de tribos.

A

Uma vida verdadeiramente válida para o modernista é uma
experiência culturalmente diversificada.

cultura pós-moderna
o multiculturalismo.

enfatiza

Um pós-modernista pode se ofender
facilmente.

Ofensas são causadas por: julgamentos, mente estreita e
pensar que você tem a única verdade, e tentar forçar seus
valores sobre alguém mais.

Obviamente, as regras fundamentais para evangelismo universitário eficaz estão mudando. Quem
tentar persuadir com verdades proposicionais vai receber atenção. Em vez disso, nós precisamos convencer
com amizade e demonstração da vida de comunhão dos cristãos. O apóstolo Paulo nos ensinou valiosas lições
sobre evangelismo. Examinemos sua estratégia.
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A Estratégia de Pregação de PAULO
Em Atos, capítulos 13 e 17, Lucas registra dois dos sermões de Paulo. Eles são extremamente
diferentes. Quando Paulo chega na cidade de passagem de Antioquia na província da Ásia, ele primeiro assiste
à sinagoga judaica. Lá, ele recebe permissão para pregar. Dirigindo-se aos judeus, Paulo está falando a uma
cultura fervorosa em preservar sua identidade corporativa e sua cosmovisão. Os judeus são unidos por
consanguinidade, mas muito mais pela sua história corporativa. Eles vêem a sim mesmos como um povo
escolhido por Deus. Eles aguardam a chegada de um herói que cumprirá as esperanças e profecias deles.
Paulo cita repetidamente as Escrituras Sagradas deles. Ele via as Escrituras como centrais para a
identidade e auto-imagem dos judeus. O argumento dele é convincente a eles quando ele se refere às Escrituras
deles. Paulo relembra a história deles. Ele reafirma o status deles como povo separado por Deus. Ele relembra
a eles que a salvação é dos judeus e para os judeus. Ele então declara que Jesus é o Messias prometido. Você
pode imaginar a emoção na sala quando Paulo anuncia que em Jerusalém chegou o Messias. Quando Paulo
insta a que eles recebam o perdão dos seus pecados, eles estão abertos a receber o perdão. O pecado é
pressuposto em uma cultura que concorda acerca dos padrões de certo e errado. Entretanto, o sermão chega
ao fim quando Paulo declara que Jesus, o Messias, foi crucificado em uma cruz romana e ressuscitou dos
mortos. Ele termina dizendo: "Portanto, meus irmãos, quero que saibais que através de Jesus o perdão dos
pecados vos é proclamado" (Atos 13:38). Muitos seguiram a Paulo, e outros pediram para ouvi-lo novamente
no sábado seguinte.
Agora compare isso com o sermão que Paulo prega em Atenas, registrado em Atos 17. Paulo está
pregando a um grupo muito diferente em um mercado lotado. Atenas é uma cidade cosmopolitana. Pessoas
de todo o Império Romano estão instaladas lá. E os viajantes fazem de Atenas uma parada proposital. Um
visitante ficaria surpreso pela variedade de línguas, práticas religiosas e vestimentas neste mercado. Paulo lhes
fala dizendo: "Homens de Atenas! Eu vejo que em tudo vós sois muito religiosos" (Atos 17:22b). Lucas
acrescenta que a cidade era cheia de ídolos.
As pessoas reunidas naquele mercado não tinham nenhuma história em comum. A única história que
eles podiam recitar era os acontecimentos da época. Eles não partilhavam de uma cosmovisão consensual
como os judeus. De fato, a cidade estava cheia de cosmovisões em competição e conflitos. Atenas celebrava
as diversas culturas daquelas pessoas. Tornou-se uma forma principal de entretenimento ouvir como
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representantes de diferentes culturas respondiam a questões básicas da vida. Todos os atenienses e
estrangeiros que viviam lá gastavam seu tempo fazendo nada mais que falar sobre e ouvir as últimas ideias.
Surpreendentemente, Paulo nunca menciona Jesus por nome em seu sermão. Ele fala muito sobre
Deus e introduz a Jesus com estas palavras: "Pois Ele separou um dia no qual Ele julgará o mundo com justiça
pelo homem que Ele escolheu. Ele deu prova disso a todos os homens ressuscitando-o dentre os mortos" (Atos
17:31).
Paulo não cita as Escrituras. Ele apela, em vez disso, aos poetas contemporâneos. Ele os cita pelo
menos duas vezes. Embora ele não cite diretamente a Escritura, ele apresenta a verdade bíblica sem referi-la
à Bíblia. Sua pregação é claramente bíblica. Ele trata de temas teológicos como: Deus como criador, imanente
e por Si mesmo subsistente; o controle de Deus sobre a história; Deus como juiz; e a ressurreição dentre os
mortos.
É interessante que Paulo não se refere diretamente ao perdão dos pecados. O reconhecimento do
pecado não é evidente para um conjunto de pessoas que não concordam sobre o padrão de certo e errado. O
sermão parece terminar abruptamente quando ele menciona a ressurreição de Jesus. Quando eles ouviram
sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram (v. 32).
Lucas nos diz que "alguns homens se tornaram seguidores de Paulo e creram" (v.34). A Era Moderna
foi um tempo caracterizado por uma cultura uniforme, uma cosmovisão consensual e um conhecimento bíblico
generalizado. Na Era Pós-Moderna, as pessoas vivem com cosmovisões conflitantes, perda de referência moral
e ignorância básica da história e verdade bíblica.
Atos 17 é mais, e cada vez mais parecido com hoje. Atos 13 é menos, e cada vez menos parecido com
hoje. As pessoas da era moderna dirigiam-se do intelectual para o emocional. Em contraste, a pessoa pósmoderna dirige-se da emoção e intuição para tratar de questões intelectuais. Alguém disse o seguinte: "Nós
não ajudamos pessoas (pós-modernas) colocando a luz nos seus olhos. Nós precisamos caminhar ao lado delas
e fazer brilhar a luz naquilo em que elas estão olhando."

QUE Valores Bíblicos o Ministério ESTUDantil deve abraçar?
Como chegar a um estudante universitário e fazer brilhar a luz naquilo em que ele ou ela está olhando?
Isso deve ser feito no nível dos valores compartilhados. Todos nós vivemos nossos valores. Podemos dizer que
nós acreditamos em algo, mas nós vivemos nossos valores e através disso expomos nossas verdadeiras crenças.
Precisamos nos aproximar das pessoas nas nossas universidades de um modo que reflete os valores centrais
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deles compartilhados pela fé cristã. Paulo se identificou com as crenças que prevaleciam entre os
contemporâneos atenienses e que também coincidiam com a verdade cristã.
Nosso ponto inicial com os estudantes são os lugares comuns que compartilhamos no nível dos valores.
Os seguintes são valores sugeridos que um estudante pós-moderno e um cristão compartilham mutuamente.
Focar nesses valores pode abrir uma porta para o evangelho ser pregado na universidade pósmoderna.
Hospitalidade - Jesus nos instrui a realizar festas e banquetes e convidar pré-cristãos a vir. Nós
costumamos passar por cima dessa instrução de Jesus. É ruim quando nós esquecemos isso, pois isso foi uma
estratégia essencial e evangelística que Jesus usou. Ele a usou frequentemente e eficazmente. Jesus disse: "O
Filho do Homem veio comendo e bebendo, e vós dizeis 'Aqui está um glutão e beberrão, um amigo de coletores
de impostos e pecadores.' Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos." (Lucas 7:34,35)
Comida e diversão são questões espirituais. Use-as virtuosamente para a glória de Deus. Muitos têm
descoberto que o Alpha Course é um modo eficaz de demonstrar o evangelismo da hospitalidade
(www.alpha.org). "Então Jesus disse à sua multidão, 'quando deres um almoço ou jantar, não convideis vossos
amigos, vossos irmãos ou parentes, ou vizinhos ricos; se os convidares, eles podem convidá-lo de volta e assim
serás recompensado. Mas quando deres um banquete, convidai os pobres, os aleijados, os loucos, os cegos e
assim sereis abençoados. Embora eles não possam vos recompensar, vós sereis recompensados na ressurreição
dos justos'" (Lucas 14:12-14).
Experimentar a Deus - Os estudantes pós-modernos de hoje são abertos ao sobrenatural. Esse é o
momento para o encontro pentecostal com o poder espiritual de Deus, a manifesta presença de Deus, cura,
profecia, exortação, dons e fruto do Espírito, intimidade com Deus e adoração guiada pelo Espírito. "Quando
Pedro estava ainda falando estas palavras, o Espírito Santo veio sobre todos os que ouviram a mensagem. Os
crentes circuncisos que vieram com Pedro se maravilharam de que o dom do Espírito Santo tivesse sido
derramado até mesmo sobre os gentios. Pois os ouviam falar em línguas e louvar a Deus" (Atos 10:44-46).
Praticar Religião Pura - A Igreja em geral perdeu credibilidade entre os pós-modernos. Os pósmodernos
não se impressionam com aquilo em que nós cremos. Eles podem se impressionar com aquilo que fazemos.
Nossas ações podem fazer da Igreja plausível (digna de consideração). Exponha os estudantes à teologia e
prática do ministério de misericórdia. Envolva-se com projetos de serviço comunitário. Ore pelas pessoas
destituídas no mundo e na cidade da sua universidade. Motive-os a se tornar advogados das pessoas
necessitadas perante seus representantes governamentais. Convide pré-cristãos a se juntar a você em projetos
de alcance. "A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: visitar os órfãos e as viúvas
em suas necessidades e evitar de ser poluído pelo mundo" (Tiago 1:27).
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Pare de Julgar e Condenar os Pecadores - Nós usamos metáforas militares na Igreja em excesso. Os
estudantes podem ficar confusos sobre quem o Inimigo é. Eles podem às vezes tratar pré-cristãos como
inimigo. Entretanto, mesmo se nós considerarmos pré-cristãos como inimigos do evangelho, como os cristãos
devem responder a eles? "Vós ouvistes que foi dito 'amai o vosso próximo e odiai o vosso inimigo'. Mas eu vos
digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai no céu.
Ele faz o sol se levantar sobre os maus e os bons, e envia chuva sobre os justos e os injustos. Se amais aqueles
que vos amam, que recompensa tereis? Os coletores de impostos não fazem o mesmo? E se saudais apenas os
vossos irmãos, o que fazeis mais que os demais? Até mesmo os pagãos não fazem isso? Portanto, sede perfeitos
como o vosso Pai celestial é perfeito" (Mateus 5:43-48).
Construa Comunidades Interativas - Nossa filosofia de ministério foi moldada nos anos 70. Ela convoca
a estabelecer uma comunidade de estudantes na universidade — uma representação de fé em Jesus visível no
meio do mundo universitário. Uma das principais aspirações da mentalidade pós-moderna é viver em uma
comunidade multicultural. Ironicamente, a universidade tem dificuldade de realizar essa aspiração. Eles
aspiram a viver em harmonia, mas vivem vidas fragmentadas e tribais. Somente o poder transformador de
Jesus pode derrubar as paredes de divisão entre tribos, raças, nacionalidades e gerações. Alcance todos os
setores da universidade e ofereça uma vida em comunidade aos estudantes pós-modernos que a desejam
intensamente. "Um novo mandamento eu vos dou: amai um ao outro. Como eu vos amei, assim deveis amar
uns aos outros. Através disso, todos os homens [pré-cristãos] saberão que sois meus discípulos, se vos amardes
uns aos outros" (João 13:34,35). "Quando vos reunis, cada um tem um hino ou uma palavra de instrução, uma
revelação, uma língua ou uma interpretação. Tudo isso deve ser feito para o fortalecimento da Igreja" (1
Coríntios 14:26).
"O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas; dediquem-se à
oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam
mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros,
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem
transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as
coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém."
(1 Pedro 4:7-11)
Forneça um Contexto de Ministério Privado - Desde o Jardim do Éden, as pessoas têm de lidar com a
culpa e a vergonha. Deus dá-nos libertação de ambas em Jesus. Como generalização, a Era Moderna, com seu
foco em ordem e verdade absoluta, fez das pessoas conscientes da culpa. A Igreja de fato pregou esperança
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para os culpados, e multidões encontraram liberdade em Cristo. Agora é generalizadamente verdade que os
estudantes pós-modernos lidam muito mais com a vergonha. A culpa diz: "Meu comportamento é mau. Eu fiz
algo de errado." A vergonha concorda com a culpa, mas vai além e mais fundo e diz: "Eu sou errado. Eu estou
acabado."
Seja por vitimização ou escolha pessoal, os estudantes lidam com um peso de vergonha em suas almas.
Aprenda a ministrar aos estudantes a graça de Deus através de oração e sabedoria e veja Deus cobrir a
vergonha deles do mesmo modo que Ele fez aos nossos pais no Jardim. Respeite a privacidade dos estudantes
nesse processo. A vergonha faz com que nós corramos e nos escondamos. Que eles sejam primeiro curados
em privado para que possam testificar e glorificar a Deus em público.
"Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a
mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a
condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua
vida de pecado." (João 8:9-11)
Cuidem dos Estrangeiros entre Vocês - Todo ministério em um mundo pós-moderno é multicultural
por natureza. Então é necessário que missionários universitários e líderes de estudantes aprendam habilidades
ministeriais multiculturais. Isso é especialmente necessário para ministrar aos que Deus trouxe ao seu campus
de outras nações. O favor de Deus segue aqueles que alcançam os estrangeiros entre vocês. "Quando um
estranho viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser
tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no
Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês." (Levítico 19:33,34)
Pregue as Histórias da Bíblia - Aqui há uma grande ironia. O estudante pós-moderno é por definição
cético em relação ao pensamento que se baseia em grandes narrativas. Isso se chama crer em uma
metanarrativa ou na grande história que dá sentido a todas as histórias pessoais. Por conta das metanarrativas
fracassadas do século XX, os estudantes tendem a rejeitá-las. Entretanto, um cristão encontra propósito de
vida na metanarrativa da história bíblica. Respostas reais às questões da vida são descobertas quando
aprendemos que somos feitos à imagem de Deus. Deus nos amou tanto que Ele enviou o Seu filho para pagar
por nossos pecados, e Jesus retornará para nos levar para o lugar que Ele está preparando para nós. Uma vida
cristã se baseia em uma gloriosa metanarrativa! Ensine aos estudantes como contar a história deles.
A tabela a seguir enfatiza umas poucas e cruciais verdades teológicas que devem ser ensinadas aos
estudantes. Como as histórias de vida deles se encaixam nessa história maior? Como eles podem contar suas
histórias pessoais aos seus amigos pré-cristãos de modo a atingir suas pressuposições erradas? Ensine os
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estudantes a contar suas histórias não em um monólogo ensaiado de 45 minutos, mas em um formato casual
e de diálogo, refletindo sobre aquilo que Deus fez em suas vidas.
Pressupostos Pós-Modernos

Nossa Teologia

Verdades a Ensinar

Nós somos um acidente.

A criação

Nós temos uma identidade planejada
por Deus: feitos à imagem de Deus.

A vida é aleatória e sem
sentido.

A queda

As coisas hoje não são como deveriam
ser.

O futuro é o melhor que você
puder fazer.

A promessa de vida

Há esperança para nós.

Deus é incognoscível, ou Deus
está em nós, ou Deus não se
importa.

A encarnação

Deus está conosco. Ele é o Deus
Altíssimo e o Deus que sempre está
junto.

No fim nós perdemos, ou não
há nada, ou começamos de
novo.

A
crucificação
ressurreição

Pouca gente se
importa comigo.

A missão

Nossa vida se encaixa
esquema das coisas.

Só nos contos de fadas os
problemas são resolvidos.

A restauração

As coisas serão como deveriam ser.

e

a

Nossos
inimigos
estão derrotados

últimos

no grande

Todas as Coisas para Ganhar AlGUNs
O apóstolo Paulo descreve a sua estratégia de plantação de Igrejas. Paulo reconhece distinções
culturais e adaptou-se para fazer o evangelho entendido dentro de uma cultura diferente. Que maravilhoso
modelo ele nos apresenta. O mesmo acontece com pessoas compartilhando o Evangelho em outros países
hoje. Eles estudam a nova cultura na qual estão para entrar. Eles aprendem a língua. Eles estudam a história.
Eles buscam entender os valores centrais. Eles buscam na cultura ganchos nos quais eles possam pendurar a
história do evangelho para fazê-la conhecida. Nosso trabalho na universidade é exatamente o mesmo. Pense
como um comunicador multicultural. Mantenha puro o vinho novo, mas seja livre para utilizar novos odres. Se
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o seu cavalo morto não vai cavalgar, então consiga um novo cavalo. Leve essas palavras de Paulo no coração e
viva conforme elas.
"Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de
pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da Lei, torneime como se estivesse sujeito à Lei (embora eu mesmo não esteja debaixo da Lei), a fim de ganhar os que estão
debaixo da Lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei (embora não esteja livre da lei de Deus, e
sim sob a lei de Cristo), a fim de ganhar os que não têm a Lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar
os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do
evangelho, para ser coparticipante dele." (1 Coríntios 9:19-23)
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Capítulo 4

Como Começar

Estabeleçam-se no CampUS como Um Novo GrUPo
Começar um ministério universitário exige o trabalho preparatório de lançar um fundamento sólido.
Para ajudar os líderes estudantis a focar em áreas de ministério necessárias à construção de um grupo
universitário forte, a despeito das limitações de tempo, aqui estão alguns métodos práticos para começar e
para implementar a missão conforme apresentada no Capítulo 1.
Embora o básico da visão de ministério permaneça o mesmo, universidades diferentes necessitarão de
abordagens de ministério variadas, com vistas a que o ministério universitário seja o mais eficiente possível.

Ore! Ore! Ore!
Antes de sair para fazer algo para Jesus, sua visão e coração devem estar em consonância com os dEle
com respeito ao campus. Sem Jesus você não pode fazer nada, Ele mesmo falou: sem mim nada podeis fazer
(João 15:5).

➢ Ore para que Deus confirme o chamado pelo qual Ele te convoca a iniciar um ministério.
➢ Peça por uma visão específica e por chaves para um ministério eficaz na sua situação.
➢ Ore para que o Senhor te guie até um núcleo inicial de estudantes compromissados com os quais possa
começar a construir o ministério.
➢ Ore para que o Senhor te encha com o Seu Espírito com fé e com autoridade contra a oposição
satânica.

Compartilhe SUA Visão
Recrute o apoio dos pastores locais e líderes de jovens na área. Peça a oração e o apoio deles e garantaos em retorno o seu apoio para os ministérios da Igreja local. Os grupos Chi Alpha devem ser uma extensão e
não um substituto da Igreja local.
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Analise a Universidade
População. Examine as características físicas da Universidade. É importante saber como funciona a
universidade pois se são os estudantes que devemos alcançar, temos que levar em consideração seu estilo de
vida e ocupação diária. São pontos a verificar:
➢ Os alunos moram no campus
➢ Os alunos passam o dia no campus ou apenas assistem as aulas?
➢ A faculdade integra uma universidade ou é uma faculdade voltada para alunos que trabalham de dia
e estudam à noite?
➢ A universidade é pública ou privada?
Localização. Ela é espalhada em várias localizações ou dividida por características geográficas
principais, ou ela é concentrada em uma só área? Procure áreas em que os estudantes tendem a se reunir
informalmente. Familiarize-se com a estrutura física e os serviços das instalações de estudantes.
Necessidades. Tente determinar quais são as necessidades básicas, comportamentos e atividades dos
estudantes. A disposição deles é apática? Radical? Integrada racialmente? Urbana? Rural? Converse com os
estudantes e visite os administradores da Universidade para conseguir ajuda para avaliar o que talvez não seja
tão óbvio.
Estrutura Acadêmica. Que tipos de cursos e graus são ofertados, e quão intensas são as exigências
acadêmicas colocadas sobre os estudantes? Tenha ideia do número de estudantes estrangeiros que
frequentam a Universidade e que nacionalidades predominam.
Ministérios Existentes. Familiarize-se com outros grupos estudantis cristãos (Cru, Abu, MPC, Dunamis,
etc.). Procure trabalhar em cooperação com eles. Tente construir relacionamentos e ore regularmente com os
líderes desses ministérios.

Começando Um GrUPo de Base
Recursos valiosos são as Igrejas locais. Marque uma reunião com os pastores locais. Diga-lhes por que
você quer se reunir com eles. Compartilhe o seu fardo, faça com que seja o fardo deles também, ore junto.
Peça a Deus que una os seus corações para compartilhar um fardo, sonho e estratégia comuns. Se isso
acontecer, você será muito mais bem sucedido. Peça-lhes os nomes dos estudantes universitários cristãos
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frequentando suas Igrejas. Descubra se eles desejariam liberar esses estudantes de responsabilidades na Igreja
durante a semana para estarem mais envolvidos em um esforço missionário para alcançar estudantes não
salvos.
Estabeleça parceria com os Círculos de Oração das igrejas. O Reino de Deus não é fragmentado, mas
uno. O Círculo de Oração é uma poderosa companhia de combate espiritual contra o Reino das trevas.
Enquanto os estudantes cristãos estão combatendo as trevas no campus o Círculo de Oração está intercedendo
e dando cobertura de oração. Estimule os membros do grupo visitarem o Círculo de Oração e compartilhar a
visão e reforçar o pedido de intercessão.
Alguns grupos Chi Alpha são ligados a uma Igreja local. Eles operam a partir dessa Igreja local e são as
mãos e pés dessa Igreja no campus. É comum que Igrejas tenham estudantes que sintam que o grupo de sua
faixa etária é negligenciado. Um grupo Chi Alpha iniciado entre estudantes de uma Igreja local com o propósito
de alcançar a Universidade pode ser a opção certa para a situação deles.
Obtenha qualquer informação disponível da administração da Universidade que lhe ajude a localizar
estudantes que queiram lhe ajudar. Encontre pelo menos três estudantes que queiram ajudá-lo a iniciar um
ministério na Universidade. Eles devem ser pessoas que vejam suas presenças na Universidade tanto em
termos de missão quanto de educação.

ConstrUIndo Um Relacionamento com o GrUPo de Base
Reúna os estudantes interessados que você encontrou e exponha de maneira clara sua visão de
ministério para a Universidade. Explique a natureza estratégica dos cinco pilares que sublinham nossa visão de
adoração, oração, comunhão, discipulado e testemunho, e o potencial para alcançar muitos estudantes para
Jesus pelo poder do Espírito Santo.
Construa nesses estudantes um senso de missão e trabalho conjunto. Estabeleça uma aliança de
propósito e compromisso com esse grupo de base. Muitos jovens não são fortes em compromisso, mas Jesus
é. Prepare-os para as realidades de um compromisso de vida, não para a mentalidade de "grandes eventos".
Nesse ponto, orem e jejuem frequentemente como um grupo, em busca da direção e do poder de
Deus. Confiem que Ele encaixará todos os detalhes, ajudará a desenvolver o ministério e salvará muitos
estudantes. Continuem a encher de oração cada passo da construção do grupo. Garantir que os novos
estudantes integrantes do grupo orem com você não apenas acrescenta força, mas constrói uma visão de
ministério mais profunda em seus corações. "Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas
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concidadãos dos santos, e da família de Deus; Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de
que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina; No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo
no Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito." (Efésios 2:1922). Essa citação da presença, do poder e da autoridade de Deus deve marcar as reuniões dos estudantes
cristãos na Universidade secular.
Encoraje a formação de atividades de testemunho. Esteja no campus e permita a Deus guiá-lo até
indivíduos específicos. Comece a planejar um impacto evangelístico maior no meio do ano, que envolverá a
todos e dará ao grupo visibilidade na Universidade.
Forneça a eles o tipo de ajuda pastoral e compromisso comunitário que você quer ver em maior escala
futuramente. Ouça a eles, gaste tempo com eles e visite-os onde eles moram.

Ministério no CampUS
Esteja presente no campus com os estudantes. Misture-se com estudantes nas lanchonetes ou onde
quer que eles costumem se reunir. Conheça-os, testemunhe para eles, e pergunte se eles conhecem outros
estudantes que são cristãos. Certifique-se de lembrar nomes e acompanhar em relacionamentos (Seja a pessoa
salva ou não).
Se você é um estudante, a sala de aula é um lugar óbvio para conhecer outros estudantes. Tente
construir relacionamentos estudando com colegas, lembrando seus nomes e pedindo ajuda para achar o
caminho na Universidade ou para encontrar outros estudantes.
Colocar um pôster na parede ou carregar um anúncio em papel é outra forma de se fazer visível e
contatar estudantes. Utilize a internet para anunciar através de uma página, blogs ou e-mails.

Organize
Um setor de atividades estudantis (na estrutura da universidade) normalmente lhe proporcionará toda
informação e instruções necessárias para se tornar um grupo estudantil reconhecido. Esse passo normalmente
lhe garantirá certos privilégios. Os requerimentos e o processo variarão de Universidade para Universidade.
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Entretanto, não podemos condicionar a existência do grupo a permissão institucional. Não há portas
fechadas espirituais ao Evangelho. Ainda que os homens queiram. Assim, quando a instituição não permite ou
dificulta a presença do grupo, devemos orar para Deus nos dar a estratégia para atuarmos naquela instituição.

VinCULAÇão
Isso significa identificar-se com a estrutura nacional de ministério estudantil existente. Contate os
seus líderes locais para maiores informações.

Linhas Gerais para Estabelecimento de Um Ministério Chi Alpha
Certos ingredientes são cruciais para a formação adequada de um ministério forte. Essas linhas gerais
fornecem não apenas um objetivo a se alcançar, mas também a base para uma avaliação constante.
Orientados para missão (Mateus 28:18-20): O povo de Deus vive sob o imperativo da comissão divina.
Um ministério universitário não deve ser meramente uma organização de babás para estudantes cristãos. Para
ser eficaz, um ministério universitário deve ser determinado e vigoroso especialmente em áreas de discipulado
e testemunho.
A "auto-orientação", típica da cultura moderna, tende a militar contra a "orientação" missionária
altruísta entre estudantes. Para cultivar missões, é necessária uma forte liderança visionária que possa
invocar o poder de Deus e dirigir estudantes em canais de compromisso claramente definidos. Essa liderança
deve claramente articular sua visão e regularmente para que ela tome conta da vida dos estudantes.
Orientados para comunidade (Efésios 4:11-13): "Nós cremos que a melhor atmosfera para que as
pessoas atinjam a fé e a maturidade em Cristo é a exposição calorosa a um grupo de pessoas ferventemente
comprometidas com o Deus da Bíblia, uns para com os outros, e para com a tarefa de evangelizar a
Universidade. Como uma comunidade de adoração, amor, disciplina e testemunho, eles demonstram o Reino
de Deus e inculturam mais eficazmente outros nele." (Tirado da visão de ministério Chi Alpha). Essa prioridade
requer a cultivação de um forte senso de uma comunidade de amor. Além disso, nós devemos nutrir os dons e
fortes e reprodutivos.
Equilíbrio (Atos 2:43-47): O equilíbrio pelo qual um ministério deve trabalhar e ser avaliado é melhor
descrito nos cinco pontos da visão de ministério do Chi Alpha. Adicionalmente, o padrão de Atos 2:43-47 é um
modelo adequado para a prática equilibrada desses ideais. Uma forma de colocar isso em prática é utilizando
o formato de reunião tanto de grupos maiores, quanto de grupos menores.
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1)

As reuniões semanais de grupos maiores são para a adoração coletiva, compartilhamento e

ensinamento (ou estudo bíblico). Esses momentos de reunião promovem um senso de unidade comum,
identidade e direção. O impacto da adoração, ensino e vida da comunidade de crentes reunidos também faz
com que as reuniões de grandes grupos sejam um instrumento evangelístico. É nesse momento, também, que
a ministração dos dons espirituais pode ser ensinada, esboçada e experimentada. Essas reuniões devem tanto
suprir necessidades quanto oferecer desafios.
É normalmente preferível conduzir essas reuniões na Universidade, em salões ou auditórios, se
possível. Deve-se tomar precauções para evitar lugares em que a música ou a reunião possa perturbar outras
atividades, especialmente aulas. Além das reuniões regulares semanais, outras atividades de grande grupo
devem incluir reuniões de oração em conjunto e atividades sociais.
2)

Reuniões de pequenos grupos suprem a necessidade para uma interação mais íntima e

pessoal entre estudantes. As reuniões de pequenos grupos facilitam um cuidado pastoral personalizado e
compartilhador de vida, estudo bíblico (com ênfase pesada em aplicação e responsabilidade), construção de
relacionamento e atividades de ministério. Por essas razões a estrutura de pequenos grupos deve ser vista
como um ministério de discipulado.
Entretanto, ser uma comunidade de cristãos saudável e comprometida não basta para alcançar
estudantes para Jesus. Deve haver um "ir" no verdadeiro espírito da Grande Comissão. Preparação específica
e ação deliberada são necessárias para desenvolver a fase de evangelismo de um ministério equilibrado. O
ministério deve ser direcionado para fora, buscando todo meio possível para se relacionar à comunidade
universitária e proclamar eficazmente o evangelho. O líder deve construir uma consciência de testemunho
dentro do grupo, dando ao grupo direção do evangelismo, sendo pessoalmente envolvido no evangelismo e
dando visibilidade para os que já são ativos no evangelismo. Conforme as oportunidades surgem, impactos
evangelísticos reunidos com outras organizações cristãs devem ser promovidos.

Chaves para o Ministério Chi Alpha Bem-SUCedido
Um ministério bem-sucedido requer a sabedoria de Deus e a unção do Espírito Santo. Construir um
ministério forte não é um processo de escolher aleatoriamente diferentes métodos ou ideias de ministério.
Também não há esquemas detalhados que se apliquem universalmente; todavia, as importantes chaves a
seguir levarão a um ministério eficaz.
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Sensível. Os líderes devem ser sensíveis e atentos à voz criativa de Deus. O ministério deve ser
fortemente baseado no ensino da Palavra de Deus e em oração. É essencial que os líderes tenham um
entendimento claro e articulado de sua visão de ministério.
Flexível. O ministério e sua eficácia devem constantemente analisados e avaliados. A organização deve
ser cuidadosamente pensada e pré-planejada ao mesmo tempo em que mantém uma flexibilidade que permita
mudança e crescimento ano a ano.
Transgeracional. O desenvolvimento do ministério requer uma liderança estável e contínua que
pacientemente as forças se construam uma a uma ao longo dos anos. Isso requer sabedoria por parte dos
líderes para permitir os atuais caminhos de ministério se fortalecerem e se solidificarem antes de adicionar
novos.
Corporativo. A contribuição única de cada membro do corpo de Cristo deve ser enfatizada.
Compromisso determinado e sacrifical por parte de cada estudante, por amor a Jesus e à missão presente,
deve ser claramente conclamado.
Conectado. O Chi Alpha não é uma Igreja. Somos uma extensão da Igreja local e juntos estamos
construindo o reino de Deus. Grupos bem sucedidos são parte de um quadro maior – o corpo de Cristo como
um todo na comunidade local.
Direcionado. O ministério deve possuir uma orientação geral a dar, a estender e a alcançar visivelmente
a comunidade universitária. Saibam dos seus propósitos e metas para o que vocês estão fazendo e os cumpram.
Além disso, o ministério deve estar genuinamente preocupado em preparar os estudantes para sua vida pósuniversitária.
Grato. Agradeça a Deus pelo que Ele fez até então. Não seja sobrecarregado por todo o trabalho que
falta fazer! Nunca subestime o que Jesus pode fazer através de um punhado de estudantes dedicados e
disponíveis. Entregue o ministério a Deus e deixe-O fazer dele o que Ele quiser. “Se o Senhor não edificar a
casa, em vão trabalham os que a edificam.” (Salmos 127:1a)
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Capítulo 5 Planejamento Estratégico no
Campus
O Ministério Guiado pelo Espírito e o Planejamento Estratégico
Quando pensamos em um ministério guiado pelo Espírito muitas vezes estamos pensando nos atos
espontâneos da intervenção divina. Aqueles momentos em que Deus obviamente responde nossas orações
ou nos pega de surpresa com as Suas bênçãos são maravilhosos. O Senhor libera Seus dons espirituais no nosso
meio, especialmente os dons de discernimento e conhecimento especial. Os dons são necessários para que
possamos apreciar plenamente o que Deus tem realizado. Não seria ótimo se Deus nos surpreendesse com
eles diariamente? No entanto, podemos super-espiritualizar a espontaneidade quando acreditamos que Deus
única e exclusivamente opera dessa forma.
O Senhor também quer que nós cresçamos nos dons espirituais de sabedoria e de administração. Este
crescimento exige que consideremos profundamente o que Deus valoriza e imagina. Qual é a visão de Deus
sobre a nossa situação no campus? Se Ele encontrou estudantes dispostos e obedientes neste campus o que
Ele deseja fazer por eles? A cuidadosa reflexão na Palavra de Deus vai abrir nossos olhos nos mostrando os
valores divinos que estabelecem a base para o desenvolvimento de uma visão para o ministério no campus.
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Com essa visão em mente, então deve-se desenvolver objetivos para alcançar metas, que por sua vez, nos
movem enquanto observamos Deus realizar Sua visão.
Quando vemos esses dons se reúnirem em um grupo de dedicados estudantes cristãos, uma poderosa
verdade emerge. Isto pode ser visto nesta equação: discernimento espiritual e conhecimento especial +
administração sábia = gestão de tempo e recursos. O uso sábio do tempo e dos recursos produz um ministério
eficaz. Quando as pessoas e os recursos são organizados e mobilizados sob a unção do Espírito Santo, eles
geram o maior impacto possível para o reino de Deus. Às vezes, a direção do Espírito Santo não é nada mais do
que fazer o óbvio. Outras vezes, significa discernir a vontade de Deus através da revelação ou discernimento
profético.
Planejamento é um detalhe importante no conjunto da obra do Reino. Não é uma conspiração contra
o Espírito Santo. O perigo vem em fazer da soberania e das obras sobrenaturais de Deus (o que é absolutamente
necessário!) uma desculpa para negligenciar importantes disciplinas espirituais, neste caso, as de planejamento
e estabelecimento de metas. Os trabalhos em curso da Igreja sempre envolvem Deus e o homem em
corresponsabilidade. Desordem no ministério vai, na realidade, trabalhar contra os propósitos de Deus e
extinguir o modo completo da obra do Espírito.
Essa interação entre Deus e uma pessoa disposta é claramente vista em Atos 16, quando Deus
interrompeu por duas vezes os planos de Paulo. Ainda assim, Paulo insistiu, resultando em um momento
decisivo da história da Igreja — a entrada do evangelho na Europa!
Ministérios, que não planejam, frequentemente se tornam reacionários. Sua direção é determinada
por tudo o que acontece de um dia para o outro dia, e a porta está escancarada para distrações e divergências
satânicas. Tais ministérios podem estar muito ocupados e atarefados, mas não são eficazes, e certamente não
são precisos, certeiros no seu plano de batalha. Falta de planejamento também cria desequilíbrio. Reuniões de
estudantes espontaneamente pode realmente gerar algum nível de adoração e comunhão, mas o trabalho
duro de discipular, reproduzir discípulos e de evangelismo e de concerto de vidas será deixado de lado. Estes
exigem grandes esforços de planejamento, organização e treinamento.

Quem deve planejar?
Porque cada universidade é única, não há um padrão detalhado a se aplicar no ministério no campus
que possa ser universalmente aplicado. No entanto, reunir os estudantes para orar, compartilhar as ideias,
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planejar o semestre/ano, e construir decisões vai ajudar a partilhar o fardo da liderança e tornar o processo
mais eficaz.
O grupo primário de planejamento precisa consistir de não mais de 10 ou 12 pessoas para garantir a
eficiência e capacidade de gerenciamento. Precisa incluir o ministro do campus e uma equipe de liderança
estudantil. Se o ministério no campus é pequeno (menos de uma dúzia), então todo o grupo precisa planejar
junto.

Quando deve ocorrer o planejamento?
No planejamento de um ano do ministério estudantil, é essencial que o mesmo ocorra antes do fim de
um ano escolar. Porque o início do ano letivo é muito importante e tempo suficiente deve ser reservado para
preparar e implementar planos antes do início do ano letivo.
Um fim de semana inteiro ou um outro período prolongado de tempo em que o grupo de planejamento
possa estar em conjunto é o melhor quando se precisa planejar para um ano. Uma reunião de um dia inteiro
ou de meio-dia de avaliação/planejamento deve ser realizada a cada período (em adição às reuniões semanais
ou mensais do líder com o staff) para examinar os progressos realizados.

Como você deve planejar?
O processo de planejamento exige a diferenciação entre propósitos e metas. Efeitos são declarações
que descrevem o que o ministério está a tornar-se ou representar. Os cinco pilares do XA (Veja o Capítulo 1,
"Um Framework para o Ministério Universitário") são uma declaração de propósito. Objetivos, por outro lado,
descrevem como esses propósitos podem ser alcançados. Eles devem ser específicos e mensuráveis.
Isso envolve a quantificação de tudo o que pode ser quantificado no ministério e, em seguida, a definição de
objetivos que dizem respeito ao número de alunos envolvidos, os passos no desenvolvimento da liderança,
finanças, itens do calendário, o número de pequenos grupos, etc.

Inicie o processo de planejamento com uma avaliação de cada parte do ministério, como ele existe.
Levante questões sobre os recursos e eficácia e dê uma olhada no crescimento do número de estudantes e na
rotatividade. Com as declarações de propósito geral em mente, estabeleça metas de longo prazo (2 a 3 anos),
seguidas pelas apropriadas metas de curto prazo (próximos 1-2 semestres). Este processo é um procedimento
geral de especificação cujos resultados são a definição dos objetivos de curto prazo que são mensuráveis e
específicos.
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As metas de curto prazo para o corrente ano devem projetar um ou dois passos além do que
naturalmente ocorre no ministério. Desta forma você terá que confiar mais em Deus para que Ele o leve a
atingir as metas. É possível planejar de forma realista, e ainda assim não subestimar o que Deus pode fazer.

Encontrando Propósito
Use os pilares do Chi Alpha para ajudá-lo a guiar seu planejamento:

Adoração: Quem irá liderar a adoração? Quem irá tocar os instrumentos? Quem irá preparar as letras
das músicas em slides? Que tipo de orientação com relação à adoração presente no Novo Testamento será
necessária? Quem está preparado para responder as manifestações dos dons espirituais durante a adoração?
Oração: Onde será o encontro de oração? Em quais dormitórios ou apartamentos poderemos dispor
pela manhã ou tarde para o encontro de oração? Quais estudantes podem liderar o encontro de oração?
Quando as reuniões especiais de oração poderiam ser agendadas/realizadas?
Amizade: Que eventos sociais são planejados para a integração de novas pessoas? Que eventos
especiais (Natal, Pascoa, etc.) são planejados para a construção da comunidade? Que ensinamentos são
necessários sobre relacionamentos? Como o nível de compartilhamento de vida e a amizade podem ser
aprofundados?
Discipulado: Como os pequenos grupos serão formados? Como novos estudantes serão atraídos?
Como novos líderes serão identificados e treinados? Quem irá dar suporte e orientar os líderes? Quem irá
ensinar nos grandes encontros de grupos? Que direção será tomada em pequenos e grandes grupos no
ensinamento?
Testemunho: Quais livros, folhetos ou literatura serão necessários? Onde e quem irá reservar salas e
facilitar o acesso e a realização dos eventos? Quão grande serão os eventos que serão planejados? Como nós
treinaremos pessoas para eventos evangelísticos? Quem irá coordenar isso?
Alguns fatores a considerar
Aqui estão alguns exemplos de importantes fatores a considerar no planejamento anual. Cada
ministério do XA deveria aumentar sua lista ou fazer seus próprios ajustes para suas situações únicas.

Desenvolvimento de Amizades. Estudos mostram que no primeiro ano o estudante universitário está
mais aberto para o cristianismo que outros estudantes. Adiante, após na universidade por um tempo, eles se
tornam menos abertos. O grupo social de estudantes novos normalmente serão formados no primeiro ano. A
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rede de contatos dos grupos de amizade se tornam importantes e influenciam todos os fatores através da vida
universitária e além. Para aqueles que não encontram a satisfação em um grupo social ou para estudantes de
universidades onde a maioria vem de outras cidades, a solidão geralmente é a primeira coisa que atinge o
estudante na percepção de seus problemas pessoais. A maioria dos estudantes do primeiro ano se envolverá
com atividades extracurriculares ou organizações. A probabilidade de um estudante se envolver em uma
atividade extracurriculares declina depois do primeiro ano.
Demografia no Campus. A maioria das universidades são uma combinação de estudantes residentes e
não residentes no campus. Estudantes que vivem a mais do que 4 a 6 quilometros do campus irão experimentar
menos indentidade com a vida universitária e terão a tendência de olhar para a escola mais como um trabalho
que como um estilo de vida. Seu envolvimento com as atividades univeristárias poderá ser menor. Em uma
dura situação de não-residente (expecialmente em uma grande área urbana) será necessário muito mais rigor
na programação da agenda do dia (manhã e início da tarde). Estudantes que vivem/moram a menos de um
quilometro do campus terão a tendência de não se visualizarem como não residentes e irão experimentar uma
maior identidade com a comunidade universitária. Como regra geral, se há uma casa estudantil, este será o
lugar mais estratégico para começar o ministério. A homogeneidade, a vida em comunidade e a forte rede de
amizades no alojamento torna o ministério mais efetivo. As instalações são geralmente ideais para o ministério
com pequenos grupos, conversas evangelísticas nos quartos, leitura de livros e festas.
Demanda Acadêmica. Outra consideração na sociologia do campus é a intensidade acadêmica das
programações universitárias. Programações carregadas colocadas sobre pesadas demandas de estudos irão
frustar e desencorajar os estudantes e destruir relacionamentos. Estudantes nessas situações podem
considerar extender seus estudos por um ano ou dois, se possível, a fim de ter mais tempo para o ministerio.
Um grupo cheio de falhas escolares devido a um ministério excessivo ou muita demanda de programações não
glorifica a Deus!

O momento mais crucial para planejar
Sem questionar, o momento mais crucial do ano escolar é a semana anterior as aulas e as três primeiras
semanas. Perca essa oportunidade e você irá pagar pelo resto do ano todo. Aqui estão algumas sugestões para
dar-lhe assistência de planejamento nesse momento crucial.
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Primeiro contato. Os estudantes alcançados durante a primeira semana, e particularmente nos
primeiros três dias no campus terão uma probabilidade maior de tornarem-se parte do ministério. O contato
mais óbvio e geral é feito através de propagandas. O conteúdo da propaganda ou anúncio deveria ser duplo:
1)

O tipo de grupo ou ministério que está sendo representado dever ser indicado (Sem

propaganda enganosa)
2)

Dar informação sobre alguma atividade ou evento (como o primeiro encontro de grandes

grupos ou eventos sociais maiores) que é especificamente designado para contatos com novos estudantes
pessoalmente, orientando-os para as atividades do grupo e ajudando-os a se envolverem.
Tão necessário quanto a propaganda é a visão geral, entretanto, é limitado em sua eficácia. É
necessário seguir uma combinação relacional e atividades orientadas que envolvam os novos estudantes nesse
processo de contato. Atividades relacionais podem ser extressantes no começo da escola, quando os
estudantes são inicialmente expostos a universidade. Amplo, todos os eventos no campos são excelentes para
contatos e visibilidades, mas depende pesadamente do convite pessoal para o comparecimento. É melhor
agendar com algumas semanas de prazo após os relacionamentos ter se formado.
A seguir há várias sugestões para atividades relacionais orientadas que se forem usadas, devem ser
empreendidos durante os primeiros dias de aula, ou o mais breve possível.
Obter nome dos estudantes. De pastores locais e líderes de jovens. Tentar contato com eles
imediatamente. Ter estudantes líderes disponíveis para ajudar os novos estudantes na mudança para as casa
de estudantes e assim começar a construir relacionamentos.
Patrocinar um evento social bem divulgado. No final de semana anterior ao começo das aulas, ter um
evento social bem divulgado onde estudantes possam se conhecer e ter algo para fazer. Isso pode ser uma
festa, um piquinique, uma noite de informações, etc.
Criar um balcão de informações com literatura sobre o ministério. Se há algum evento especial ou
exposição patrocinado pela universidade onde diferentes organizações de estudantes tem a oportunidade de
apresentarem-se, tenha pessoas disponíveis para interagir questionando estudantes. Estabeleça uma mesa de
livros onde a maioria dos estudantes passam. A literatura deve incluir informações básicas em panfletos sobre
o ministério e como se envolver.
Pensar criativamente sobre outras maneiras de abordar os alunos pessoalmente durante seus
primeiros dias no campus. Ter um “cartão de informação padrão” que possa ser preenchido por qualquer novo
estudante interessado e não se esquecer de mantê-lo no arquivo imediato.
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O acompanhamento dos contatos realizados nestes primeiros dias e durante os primeiros encontros
do grupo é o próximo passo crítico. O acompanhamento deve ser de natureza pessoal, de preferência
envolvendo uma visita ao invés de apenas um telefonema. Cartas também são apropriadas, desde que sejam
acompanhados por um contato pessoal. Os alunos devem estar prontos para começar a construir esses
relacionamentos imediatamente. A chave para um acompanhamento eficaz deve ir além de uma abordagem
sincera e amigável (o que é essencial), mas também deve mostrar aos que chegam alguns caminhos bem claros
de como ele poderá se envolver mais com o grupo e a que novos contatos pode ser dirigida, pois quem está no
grupo a mais tempo sabe quem do grupo poderá potencialmente ter mais afinidades com a pessoa que chega.
É por isso que é importante ter um número de eventos sociais paralelos (para além de reuniões regulares)
estrategicamente planejados a partir da primeira semana para promover e absorver as necessidades do
acompanhamento.
Começar pequenos grupos. Os pequenos grupos são uma área bem definida de envolvimento, bem
como imediatamente ajudam os alunos novos a desenvolver um relacionamento com outros alunos no
ministério. Dentro do pequeno grupo há uma estrutura para o discipulado, crescimento e para as futuras
lideranças.
Agenda de eventos - atividades orientadas. Essas atividades podem incluir fala em moradias estudantis
sobre temas relevantes conforme o interesse. Concertos patrocinados ou oradores especiais que possam agir
em uma larga faixa de interesses. Exibir filmes novos ou filmes que já foram vistos, e proporcionar oportunidade
para aqueles que os que vierem para assistir se conheçam. Juntar-se a outras organizações de estudantes para
o avanço da evangelização cristã. Fazer teatro de rua ou ministério com encenação ou palhaços. Planejar um
retiro para todo o ministério com um tema como relacionamentos, masculinidade, ou feminilidade cristã, etc.
É geralmente bem estratégico marcar este retiro para logo após as duas primeiras semanas de aulas, pois
nestes retiros são adequados para a construção de relacionamentos entre irmãos, onde os participantes
podem articular uma visão para o futuro em conjunto com outros cristãos, e familiarizar os novos alunos com
o ministério.
Planejar uma semana de oração dirigida a este período de contato inicial. O Espírito Santo irá
especificamente direcionar novos indivíduos para a comunhão neste ano. É essencial exercitar a fé específica
de que Deus vai trazer os estudantes que Ele quer. Investir tempo em oração em caminhada pelo campus em
si pedindo ao Espírito Santo a Sua direção específica.
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Áreas cruciais adicionais que requerem planejamento
Grandes reuniões de grupo. No planejamento da primeira grande reunião do grupo do ano, considere
a diversidade de novas pessoas que estão presentes. O ambiente deve ser de amor e aceitação pois estudantes
raramente voltam a um lugar onde sentem frieza e isolamento, mesmo que a pregação e a programação sejam
ótimas.
Apresentar o ministério para as novas pessoas. Explicar e ter a literatura disponível no que diz respeito
à abordagem do grupo com relação ao culto segundo o Novo Testamento. Distribua a literatura relativa às
atividades e meios de envolvimento no grupo. (Elementos criativos, como uma paródia ou uma apresentação
de slides podem ser utilizados para apresentar qualquer uma dessas informações). Faça um calendário de
eventos a longo prazo e disponibilize-o para todos.
Certifique-se de fornecer as letras das canções (via telão, datashow, hinário, folheto, etc.) para que
todos possam participar no culto. O ensino ministrado deve ser relevante para a grande diversidade de pessoas
presentes. Se o grupo é pequeno, uma discussão orientada para o estudo da Bíblia seria apropriado. Lembrese de proporcionar oportunidades para que as novas pessoas interessadas possam fazer contato direto com os
outros estudantes no ministério. Cartões de informação ou pessoas designadas para pegar o contato na
primeira reunião são indispensáveis. Planeje com antecedência para ter os estudantes treinados e preparados
para o acompanhamento.
Pequenos grupos. A natureza do ministério de pequenos grupos na comunhão e no ministério
estudantil deve ser pensada antecipadamente e os líderes de pequenos grupos selecionados. Um seminário de
treinamento de líderes de pequenos grupos antes do período escolar começar é importante para conseguir
um ministério de pequenos grupos começando com sucesso. Líderes de pequenos grupos devem ser ativos em
alcançar e chegar nos novos alunos para convidá-los à comunhão durante as primeiras semanas de aulas.
Pequenos grupos e seus propósitos devem ser fortemente enfatizados durante as primeiras semanas
de aulas. Tornar essa informação disponível no site do seu grupo. Uma brochura descrevendo os propósitos e
objetivos de um pequeno grupo para o seu mural de informações ajudará a informar aos visitantes que vêm
para a reunião do grupo semanal de grande porte acerca da importância de se integrarem aos pequenos
grupos.
No planejamento de um ano no ministério no campus, é essencial agendar horários regulares para os
líderes de grupo se reunirem para terem sua visão renovada e serem formados no ministério disciplina. Essas
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reuniões devem ocorrer pelo menos mensalmente. Os tópicos de ensino devem ser práticos e aplicáveis a
liderança de pequenos grupos e cuidado pastoral.
PRINCIPAIS eventos evangelísticos E SOCIAIS. Estruturar o ano do ministério estudantil em torno de
um ou dois eventos principais (envolvendo todo o campus) por período escolar. Por causa da preparação e
acompanhamento que envolvem estes eventos, é aconselhável mantê-los em número reduzido (de modo que
sejam bem feitos) e planejados com bastante antecedência. O foco desses eventos deve ser de acordo com as
metas estabelecidas no início do ano.
Preparação do calendário prazo de longo. Descobrir a partir do calendário escolar da Universidade,
quando são o primeiro e último dias de aulas, bem como as datas de quaisquer feriados ou outros eventos que
afetem participação dos alunos. Agendar as reuniões que serão ministradas pelo ministério durante a semana
ao longo do período escolar e reservar as salas apropriadas. Uma descrição de cada reunião deve acompanhar
os calendários. Planejar e incluir as datas de oradores especiais, eventos e seminários durante o período
escolar, bem como o ensino de temas para as reuniões dos pequenos grupos. Montar um calendário que é
legível, compreensível e organizado. Fazer sua agenda online disponível e mantê-la atualizada regularmente.
Enviar lembretes via e-mail antes dos eventos e ligar para as pessoas ou enviar mensagens por SMS/Mensagem
de Texto enfim.
Teste o calendário com base no seguinte:
1)

Será que a programação reflete um equilíbrio no ministério e compensa as deficiências do ano

passado?
2)

Será que o calendário de agendamento evita sobrecarga durante períodos de tempo em que

provas ou exames normalmente são aplicados?
3)

Será que o calendário tem demasiados programas de modo que os estudantes não têm tempo

livre suficiente para os relacionamentos e comunhão do grupo?
4)

Será que o calendário reserva tempo para a oração?

Planejamento de meio de ano. O processo de planejamento deve continuar em momentoschave
durante o ano letivo, a fim de avaliar o progresso e ajustar a direção. Uma hora conveniente para isso ser feito
seria no início de cada período letivo. Os planos feitos nestes momentos devem trazer um balanço para as
áreas que foram fracas durante a atuação no ano anterior, enquanto consolida os avanços importantes. Muitas
vezes se observará que o meio do ano é um momento importante de se reajustar à situação em mãos e
conseguir que todas as atividades iniciadas se concretizem com sucesso enquanto que o período do fim e início
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de outro ano letivo é uma época de levantamento e finalização das das atividades do ano, levantamento de
uma nova liderança e renovação das atividades evangelísticas.

Perguntas importantes para o planejamento
1.

O que foi aprendido a partir do período escolar anterior?

2.

Que metas originais foram ou não foram alcançadas?

3.

Como os pequenos grupos se desenvolveram?

4.

Quão equilibrado está o ministério em termos dos cinco pontos da filosofia do ministério estudantil?

5.

Quais são as necessidades atuais dos estudantes?

6.

Que mudanças ou planos precisam ser feitos para o próximo período?

7.

De que modo especial podemos ou devemos finalizar o ano letivo?

Capítulo 6 Adoração no Campus
Nós fomos criados para adorá-Lo.
Fomos criados para adorar a Deus. Deus é mais glorificado quando estamos completamente satisfeitos
em quem Ele é. Deus nos criou para adorá-Lo, e esta geração — como nunca antes — foi levantada para adoráLo. Vá a um concerto de rock ou assista a um show na MTV e você vai ver rapidamente como esta “geração
adoração" realmente é. No entanto, o objeto desta adoração é que precisa ser redefinido. Na verdade, este
objeto não só precisa ser redefinido, como também resgatado.
Tudo o que fazemos no XA deveria girar em torno de uma verdadeira adoração a Deus. Nossos grupos
deveriam se caracterizar por uma deliberada redenção Àquele que os criou e os conhece melhor do que
qualquer outra pessoa. Só Ele merece "o nosso melhor".

O que é adoração?
Considere o que Jesus disse à mulher samaritana: "No entanto, está chegando a hora, e de fato já
chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. São estes os adoradores
que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em
verdade"(João 4:23,24). Em duas frases Jesus apresenta a verdadeira essência do reino de Deus, e
imediatamente chama a nossa atenção para a questão da adoração. Se o Pai está procurando adoradores — e
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muitos tipos especiais de adoradores que o adorem de uma determinada maneira — então, para Ele, a
adoração é algo de grande valor.
As duas faces da adoração. Quando examinamos a Bíblia para responder à pergunta diante de nós,
logo descobrimos que adoração a Deus é, de fato, um assunto muito amplo. A palavra hebraica abad e a palavra
grega Latreuo, de acordo com o contexto, podem ser traduzidas tanto como ‘cultuar’ ou ‘servir’. A designição
de tais palavras é amplamente aceita biblicamente e o conceito de cultuar inclui adoração e serviço como as
duas faces da mesma moeda.
Se alguém realmente adora a Deus, ele ou ela irá servi-Lo verdadeiramente. De igual modo, o
verdadeiro serviço a Deus inclui a adoração em seu coração e louvor fluindo dos lábios. Podemos dizer, em
sentido amplo, que a adoração é a nossa resposta de amor e alegria ao nosso Criador, e aos seus atos de
bondade para conosco. Tudo o que nós fazemos em resposta a Deus para a Sua glória, é considerada uma
adoração por Ele. Afinal, o serviço reflete tudo o que devemos fazer para Deus. No entanto, vamos nos
concentrar na parte do culto chamada de adoração neste capítulo.
Deus como objeto e sujeito. Com esta limitação em mente, nós agora precisamos notar que a Bíblia
usa várias palavras ou frases indistintamente para culto: louvor, ação de graças, e regozijo nEle são algumas
das mais comuns. Talvez, utilizar estas palavras nos ajude a compreender e descrever os diferentes aspectos
do culto, mas a Bíblia não traz distinção entre elas. A principal distinção bíblica em adoração é quando Deus é
o Objeto e quando Ele é o Sujeito.
Podemos declarar o Seu valor uns para os outros (Ele é o Sujeito) ou diretamente a Ele (Ele é o Objeto).
Deus como objeto é o verdadeiro coração de adoração. Deus como sujeito é o testemunho. O testemunho é
bom e é ordenado pela Escritura, mas a ministração direta a Deus é tão importante, que seria justificável dizer
que ainda não começamos a adorar, até que tenhamos diretamente adorado a Deus.

Por que adorarmos?
Nós somos ordenados a adorar a Deus. Os dois primeiros dos Dez Mandamentos refletem o desejo
de Deus a fim de que adoremos a Ele e somente a Ele. Além disso, muitos salmos e outras passagens bíblicas
nos chamam para adorá-Lo. É Deus, portanto, dependente de nossa adoração? O Seu senso de auto-estima é
aumentado quando O adoramos? De modo algum! Quando nós glorificamos a Deus, é porque Ele é digno de
toda Glória.
Deus é digno de toda a adoração que nós podemos dar a Ele. Ele existe eternamente como um só Deus
em três Pessoas — Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Criador incriado — Criador de tudo o que é, e governa
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sobre toda a criação. Ele é infinito, onipotente, onisciente e onipresente. Ele, em Seu caráter perfeito, é
absolutamente santo, bom, amoroso, fiel, misericordioso e justo.
Embora Ele seja Espírito, nós podemos conhecer a realidade de Deus porque fomos criados à Sua
imagem. Porque Ele nos fez, nos entende, entende nossos sentimentos, medos e fracassos. Ele se fez carne e
habitou entre nós para viver, sofrer, morrer e ressuscitar por nós, e para nos dar a vida eterna. Que outra
resposta poderíamos dar, se não uma incrível adoração a um Deus assim? É melhor para a Sua criação que Ele
seja exaltado acima de tudo, pois quando Ele não é, o caos e a anarquia são o resultado.
Deus nos criou para sermos adoradores. No entanto, o pecado de Adão manifestou-se imediatamente,
fazendo com que ele tivesse medo de Deus. Além disso, o primeiro problema de Deus com o homem após a
expulsão do Jardim está relacionado com a adoração: a adoração de Abel foi aceitável a Deus, mas não a de
Caim; por isso Caim matou Abel.
Quando notamos que Deus procurou um povo (Israel) de louvor verdadeiro por anos, embora em vão
por causa da dureza do coração do homem, então o que Jesus disse à mulher samaritana assume uma certa
comoção. Deus ainda procura verdadeiros adoradores. E porque fomos criados para sermos adoradores, nós
nunca estaremos satisfeitos até que sejamos supridos através da adoração a Deus.
Deus nos salvou para sermos adoradores. Longe de desistir da busca (procura), Deus criou um povo
para ser verdadeiro adorador. Jesus declarou para a mulher: “O Tempo... Chegou agora”. O próprio Jesus foi o
primeiro adorador absolutamente verdadeiro — o primeiro de uma raça de novas pessoas caracterizadas por
adorar "em espírito e em verdade." Por meio de Sua morte, Ele nos reconciliou com o Pai para que aqueles que
por não serem perfeitos, e por isso não puderam se aproximar livremente de Deus em adoração, agora podem
se aproximar com confiança (Hebreus 10:1-25).
A correta adoração é a base de todos os outros ministérios. A adoração é o mais elevado e chamado
final da Igreja. Quando nós adoramos a Deus em verdadeira adoração, nós crescemos. Quando O adoramos
em espírito e em verdade, queremos ser discípulos obedientes em tudo. Quando amamos com o coração
transbordando de louvor, seremos capazes de amarmos uns aos outros profundamente. À medida que
aprendemos a adorar o Senhor da colheita, seremos usados para ajuntar a colheita. E quando os incrédulos
virem até nós, eles vão querer conhecer o Deus que tanto amamos.
Adoradores verdadeiros são continuamente renovados no Senhor. O Salmo 22:3 nos diz que Deus
habita nos louvores de Seu povo, Israel (nós somos o “Israel-Espiritual”). Isto não significa que Deus aparece
magicamente em cena quando começamos a louvá-Lo. Deus já está conosco, quando adoramos a Deus a nossa
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atenção é voltada para Ele. Nós nos tornamos conscientes de Sua presença. Ele se revela para nós. Ele é
exaltado entre nós e toma Seu correto lugar no coração e na mente. Quando Deus é tão revelado a nós, nos
somos renovados, revividos! Adoração contínua é a chave para a renovação contínua.

Como Nós Iniciamos a Adoração?
Música. O melhor lugar para começar é com a música, a mídia de escolha da juventude ao redor do
globo. Na verdade, o modo como você manuseia a forma musical da adoração será a chave para a sua eficácia
com essa geração. Se a música do seu grupo possui qualidade e é Cheia do Poder do Espírito, isto levará os
estudantes a focar mais em Deus do que nas tentações da vida no campus.
Se o seu grupo é pequeno ou está apenas iniciando, você deve ser a “Equipe de Louvor”. Busque
estudantes fiéis e comprometidos que possuam dons musicais para se juntar a você e comecem a construir
uma Equipe de Louvor que siga os modelos de Adoração Bíblica.
No entanto, a música por si só não garante um encontro com Deus. Um líder sábio desenvolverá o dons
musicais do grupo, enquanto ensina e molda o grande quadro da Adoração Bíblica. A Adoração deve dar aos
estudantes a oportunidade de adorar a Deus, enquanto aprendem sobre Seu caráter bíblico.
Instrua sobre adoração. Pessoas que entendem o que é a adoração e por que elas devem adorar
estarão muito ansiosas para aprenderem a serem verdadeiras adoradoras. Você pode elaborar com base no
material já apresentado aqui, nos materiais listados na bibliografia, e em seu próprio conhecimento sobre
adoração e sobre a Palavra de Deus o conteúdo do seu ensino sobre este assunto.
Uma boa técnica de ensino é obter a participação dos estudantes enquanto você ensina sobre a
adoração. Por exemplo, se você está ensinando que a adoração direta é o coração da verdadeira adoração,
você pode parar e cantar um refrão ou uma canção a Ele em conjunto. Em vários momentos no ensino sobre a
adoração, você pode solicitar que os estudantes se juntem a você no que você acabou de ensinar. Você
precisará repetir este estudo a cada ano ou na medida em que seu ministério cresce. Recém-chegados também
devem ser introduzidos de alguma forma no conceito de adoração de seu grupo. Do contrário, eles poderão
não entender e a participação deles pode ser limitada. Entre os principais ensinamentos, continue a exortar e
lembrar seus irmãos da natureza da verdadeira adoração e o que é exigido de verdadeiros adoradores.
Seja um adorador. Se você é responsável pela condução do seu ministério à adoração, então é
esperado que você pratique o que você ensina. Não é necessário que você seja um grande líder músical, músico
ou cantor. O que você deve fazer é voltar sua atenção para Jesus. Cante para Ele. Ore para Ele. Levante suas
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mãos para Ele. Faça as coisas que você ensinou. Faça-as de todo coração. Peça Sua ajuda para superar seus
próprios problemas na adoração. Quanto mais rica é sua própria experiência de adoração, mais rica a
experiência de seu grupo será.

Requisitos para Adoração
Na medida em que você ensina, molda, exorta e lembra ao seu grupo sobre o que a adoração é e como
ela é importante, você descobrirá diversas chaves para uma adoração efetiva. Listadas abaixo estão algumas
dessas chaves, juntamente com sugestões para implementar e para lidar com problemas resultantes que você
pode se deparar.
A bênção de Deus. Frequentemente nossa experiência na Igreja nos ensinou que nos reunimos para
receber uma bênção. Se nós seguíssemos realmente o nosso desejo, nós deveríamos cantar: "Então esqueça
sobre Você, Senhor, e concentre-se em mim, e me abençoe também!" Se você está liderando um grupo, você
é até contra este problema nos outros e talvez em si mesmo: a síndrome do abençoa-me. Sim, quando nós
estamos adorando como deveríamos, nós seremos abençoados. Mas Deus nos chamou para sermos ministros
dEle, independentemente dos nossos sentimentos ou necessidades. As pessoas frequentemente sentem um
grande alívio ao aprenderem que, assim como não é hipocrisia orar uns pelos outros ou testemunhar aos
perdidos quando elas não têm vontade de fazer isso, também não é hipocrisia adorar a Deus quando elas não
têm vontade de fazer isso. Enfatize em seu ensino que é nossa responsabilidade ministrar para Deus
(Hebreus13:15; 1 Pedro 2:4,5,9,10).
Prepare-se. O problema é que muitas vezes quando nos reunimos nossos pensamentos estão em
qualquer lugar, menos em Deus. O inimigo sabe a importância da adoração, e ele vai fazer o seu melhor para
nos impedir de adotar uma atitude de adoração. Exorte o seu grupo para que se prepare para o tempo de
adoração, para que esteja ciente dos ataques de Satanás momentos antes do culto, e para chegar pronto com
uma canção de louvor a Deus. Talvez algum versículo das Escrituras venha à mente neste culto. Peça para que
todos venham preparados para compartilhá-lo. Peça-lhes que tenham seus corações e mentes voltados para
ministrar a Deus antes que cheguem.
Os músicos no seu grupo devem se reunir antes do culto (ou em um dia anterior) para orar, rever as
canções, e ministrar ao Senhor juntos em uma espécie de "preparação da adoração”. Os outros membros do
grupo devem ser instruídos a se juntarem aos músicos na “preparação da adoração”, se assim o desejarem.
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Concentre-se. Se vamos abençoar a Deus, precisamos aprender a ministrar para Ele, e isso requer que
aprendamos a nos concentrar. Devemos disciplinar nossa mente. Estamos acostumados a cantar: "Eu te amo
Senhor, e eu levanto a minha voz", enquanto estamos pensando em nossa próxima refeição. Deus é invisível,
e no culto, assim como em oração, a nossa mente vaga demais, simplesmente porque não aprendemos a ficar
atentos a Ele. Eis algumas ferramentas para ajudar você:
1)

Quando a sua mente divaga, ela reconhece que Deus trouxe isto à sua consciência. Ele te fez

e
sabe seus pontos fracos. Alegrem-se no fato de que Ele os está ajudando a aprender a adorar;
2)

Personalize a sua adoração. Cantem para Ele e não apenas sobre Ele. Muitas canções sobre o

Senhor podem ser alteradas. Você pode facilmente cantar "Tu és Senhor", ou mesmo "Ele é o Senhor”;
3)

Ore pedindo ajuda. O Espírito Santo tem sido dado a você principalmente para revelar Jesus a

você. Peça a Ele para fazer Jesus ser real para vocês;
4)

Não esqueça que você está conduzindo e não apenas adorando. Um líder de adoração

descreveu esta maneira: "Você tem que aprender a manter um olho em Deus e outro nas pessoas”. Precisamos
ser sensíveis às suas necessidades e respostas, bem como tomar decisões sabiamente.
Participe. Todo cristão no grupo deve contribuir com a sua parte para o culto. 1 Coríntios 14:6 é um
texto poderoso: "O que diremos, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um tem um hino, ou uma palavra de
instrução, uma revelação, uma língua ou uma interpretação. Todos estes devem ser feitos para o
fortalecimento da Igreja." Aqui, Paulo não está falando apenas sobre o ministério de Deus, mas um princípio
de que todos os crentes devem participar da adoração.
Liderança. Normalmente, haverá muitos que não vêm energizados (prontos para adoração). Alguns
são neutralizados (eles são ambivalentes para adorar). Encorajem-nos de uma forma positiva, a fim de voltarem
suas atenções a Deus. Outros, no entanto, têm sido vandalizados pelo inimigo, e não podem entrar em
adoração até que Deus ministre a eles. Se você sentir que há pessoas com este problema, tire um tempo para
ministrar a elas. Talvez elas pecaram e se sintam indignas. Deem-nas o tempo adequado para o
arrependimento, e depois as lembre de que no culto estamos nos concentrando na dignidade de Deus e por
isso nossa indignidade é irrelevante.
Ou, dê um tempo para que as pessoas possam se virar umas para as outras, compartilhar e orar por
suas necessidades. Se alguém está, obviamente, visivelmente atormentado, pare as outras atividades apenas
para ministrar a essa pessoa, talvez em grupo de oração (se você puder fazer sem ofendê-la). Permita que o
Senhor lhes mostre como ministrar para o vandalizado, e como eles podem ser livres para entrar em adoração.
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Você também vai descobrir que o tempo de culto é um bom momento para as pessoas responderem a um
convite para virem ao Senhor. Muitos são tocados pelo Senhor em adoração e responderão se, sob a liderança
do Espírito Santo, lhes for dada a oportunidade de receber a Cristo.
A plenitude do Espírito Santo. Muitos de nós pensamos que porque uma vez falamos em línguas,
estamos cheios do Espírito. Mas Paulo nos ordena a "continuar a ser cheios do Espírito” em Efésios 5:18. Um
dos resultados será um culto poderoso (Efésios 5:19,20).
A dinâmica de um culto de adoração. Quando nos reunimos em nome do Senhor, Ele está conosco.
Nosso objetivo é chegar ao ponto em que todo crente terá verdadeiramente ministrado perante o Senhor e
terá espiritualmente percebido a presença do Senhor. A renovação de que falamos anteriormente então
ocorrerá, e haverá um transbordamento de ministração e dons (lembre-se 1 Coríntios 14:26). Incrédulos serão
movidos por Deus (1 Coríntios 14:24,25). Os crentes atormentados serão entregues, curados ou perdoados.
Todo mundo será, então, preparado para ouvir o ensino e para ser enviado para ministrar a outros.
A maneira menos eficaz de atingir este ponto é a existência de uma má liderança, insincera, leviana,
"cantar sua canção favorita". Não faça isso! E, claro, se a música-líder, embora bem preparada e organizada,
for abruptamente alterada para outra música até a hora de ouvir os ensinamentos, as pessoas não terão a
oportunidade de obedecer a 1 Coríntios 14:26. A chave é ter uma liderança bem preparada com algumas
músicas, passagens da Escritura, etc, já escolhidas, mas com disposição de mudar direções. Precisamos ter
tempo para a adoração espontânea após as músicas, passar por períodos de silêncio, e percebermos quando é
hora de ouvir o Senhor na ministração dos dons espirituais.
Modelo de grupos grandes. Um serviço eficaz pode proceder assim (por favor, não faça disso uma
regra): uma canção alegre que mobiliza; passagem das Escrituras, ou oração; um apelo para que Deus nos ajude
a ministramos uns aos outros; um tempo de canções alegres, de testemunho e louvor; um tempo de
ministração para aqueles que estão sofrendo (a adoração às vezes pode continuar durante este tempo); uma
exortação para a direção do líder na adoração a Deus; uma oportunidade para a salvação, a oração e a
ministração espiritual dos presentes; um tempo de ensino; a oferta e os anúncios. Um tempo mínimo de 20 a
45 minutos deve ser dado antes de iniciar a pregação. Dê um tempo para as pessoas ministrarem a Deus. Dê
um tempo para que Deus ministre as pessoas.
Modelos de grupos pequenos. Em um pequeno grupo as pessoas são geralmente mais livres para
compartilhar seus testemunhos e necessidades, mas relutam em entrar livremente em adoração. Aqui você
terá que ter em mente o jeito que você quer conduzir, a fim de ajudar os membros do grupo a superar sua

57

CHI ALPHA CAMPUS Ministries

[Digite aqui]

CHI ALPHA ACADEMY – Pés Formosos
Formação de Líderes para o
Ministério Universitário
www.chialpha.com.br

timidez no culto. Não realize a reunião como se houvesse 40 pessoas quando há apenas 4. Sente-se com eles.
Leve-os a cantar, orar e ler versos das Escrituras. Use as seguintes sugestões para incentivar a participação:
"Agora alguém vai conduzir uma canção, ou sugerir uma canção." "Agora alguém de vocês pode nos conduzir
em uma oração de louvor?" "Vamos ministrar verdadeiramente ao Senhor enquanto cantamos a canção
seguinte". Se o grupo é pequeno o suficiente, atraia as necessidades de cada membro ou seus testemunhos.
Encoraje a oração uns pelos outros. Em algum momento, diga: "Agora vamos esperar e ver se o Senhor quer
nos falar através de um de vocês." Se há é uma atmosfera de adoração, oração, cura e alegria, e se as pessoas
se sentirem confortáveis, o grupo logo irá crescer.
Além de incorporar várias formas de adoração em privado e culto público, devemos buscar ansiosa e
apropriadamente todos os dons do Espírito a fim de que se manifestem entre nós. Ensine sobre eles. Exorte os
membros de seu grupo para procurar os dons. Ensine os membros do grupo a ceder ao Espírito no momento
adequado no culto; a serem sensíveis ao que Ele pode querer fazer através de você.
Dê um tempo na reunião para que Deus responda à adoração que Lhe foi dada através dos vários
membros do grupo. Leia 1 Coríntios 12 para renovar a sua fome de Deus, para que Ele se mova entre o Seu
povo. Como líder, seja sensível para as coisas especiais que Deus quer fazer. Ele pode querer um culto de
adoração para ser um momento de celebração, ou uma meditação sobre a Cruz, ou uma ênfase sobre a
santidade de Deus. Ore pela direção, assim como você faz pelo seu ensinamento. As formas de culto que você
usa devem variar um pouco dependendo da ênfase que você dará para a mensagem.
Correção gentil. O tipo de tempo de adoração que estamos defendendo leva à possibilidade de que
algumas pessoas fiquem fora de ordem ou apenas cometam erros sinceros. Espere que isso aconteça e não
fique excessivamente perturbado por isso. É sempre melhor conversar a sós com a pessoa que cometeu o erro,
ensinando-a a tentar novamente de forma mais bíblica. É muito melhor errar no zelo do que não ter nenhum
zelo! Normalmente, quando acontece alguma coisa fora de ordem, você pode simplesmente levar o grupo a
outra situação e redirecionar a atenção das pessoas para Deus. As pessoas mais maduras irão entender
completamente o que você está fazendo e irão ajudá-lo.
Resumo. Faça o que fizer, fazei tudo para glória de Deus! À medida que você e seus companheiros
aprenderem a bendizer ao Senhor, a Sua presença será realizada mais e mais. Estranhos ouvirão sobre a alegria
e a vida e começarão a visitá-los. A renovação será uma realidade constante. Incrédulos serão salvos como
resultado do culto e da adoração. Isso não é teoria, mas um fato testado e comprovado. Seja encorajado a
acreditar que, na medida em que você ministra para o Senhor, a Sua presença se tornará real no meio de vós!
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Capítulo 7 Oração no Campus
O propósito da oração
Provavelmente não existe outro versículo em toda a Escritura mais apto para descrever o desafio de
confrontar os ministérios da universidade secular do que 2 Co 10.3-5: “Porque, embora andando na carne, não
militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para
destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e
levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo.” Incorporado na declaração dessa missão, contudo,
é claro o lembrete de que nossas armas “não são carnais, e sim poderosas em Deus.” Planos e programas,
poderosos como possam ser, não irão destruir as fortalezas do diabo nem reconciliar os estudantes com Jesus.
Somente o Espírito, que é o armamento da Igreja, pode fazer isso. O ministério de oração é a peça central nesse
conflito.
Oração é o veículo que libera o poder de Deus e permite a provisão de Deus para o ministério. Todo
renascimento e acordar espiritual em toda a história tem sua origem em um pequeno grupo de indivíduos que
fielmente se dedicaram à oração. As fortalezas de controle satânico na universidade são grandes. Elas vão
desde o humanismo secular até cultos Ocidentais e Orientais; no entanto o poder e provisão de Deus, liberado
através dos que oram cheios de fé, são muito maiores. Um ministério construído na oração tem o potencial de
abalar e trazer qualquer universitário pra Deus. É essencial que elementos de adoração, comunhão, discipulado
e testemunho (os quais dão a estrutura necessária para um ministério) andem em conjunto com a oração
constante. Assim o ministério será liderado e sustentado mais pelo Espírito do que pela fraqueza da razão e
habilidades humanas. Para se realizar isso, oração deve ser considerada um ministério e também um estilo de
vida.

O Padrão de Oração (Lucas 11.2-4)
Jesus Cristo foi o modelo perfeito de homem comprometido ao ministério de oração. Seu exemplo foi
claro e seus resultados significantes o bastante para seus discípulos chegarem a perguntar: “Senhor, ensinanos a orar” (Lucas 11.1). A resposta de Cristo atuou em três instâncias, lidando primeiramente com o padrão
de como se deve orar, a responsabilidade humana na oração, e finalmente a resposta de Deus para a oração.
•

“Pai santificado seja o teu nome” (versículo 2). A oração começa com adoração e reconhecimento a
existência e pessoa de Deus.
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•

“Venha o teu reino” (versículo 2). A oração requer a total submissão ao governo e autoridade de Deus.

•

“O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje” (versículo 3), pedidos específicos devem ser feitos a Deus com
fé específica para as respostas.

•

“E perdoe-nos os nossos pecados” (verso 4), confissão e arrependimento dos pecados é a chave para
uma oração respondida.

•

“Pois também perdoamos a todos os que nos devem” (versículo 4), é importante estar em um
relacionamento correto com os membros da comunidade de Cristo e orar regularmente por esses
relacionamentos.

•

“E nos livre das tentações (versículo 4)”, dependência em Deus é necessária para fortalecer e proteger
nos confrontos com o mal.

Responsabilidade social da oração (Lucas 11.5-9)
Jesus começa a falar de um homem que pede a seu vizinho por pão em nome de um amigo necessitado.
Essa história ilustra uma oração de intercessão na qual uma petição é feita para Deus em nome de outra pessoa.
Jesus não conta essa história para mostrar que Deus não é disposto a atender as orações, como faz o vizinho,
mas conta pra acentuar a responsabilidade social de uma oração persistente (verso 8). O ensinamento deixa
bem claro que os que pedem, procuram, e batem persistentemente receberão. O coração para uma oração de
intercessão vem quando o Espírito do Senhor nos permite sentir profundamente as necessidades dos outros.
O ministério de oração intercessora ressalta a falta de capacidade da Igreja em atender suas necessidades por
ela mesma. E ao mesmo tempo, o chamado para a oração intercessora é uma importante declaração relativa
à posição única da Igreja em influenciar e mudar o mundo clamando pelo poder de Deus em nome dos outros.
A análise das razões de uma oração persistente produz valiosas informações sobre a natureza da intercessão.
Orar é um processo não só do coração humano próximo de Deus, mas do coração de Deus crescendo perto do
homem. Isso geralmente requer tempo de longos períodos de espera em Deus.
Aqui as ambições e prioridades humanas são colocadas de lado, o caráter de Deus é confrontado
diretamente, e Suas vontades e preocupações são reveladas. Isso produz intercessores e líderes espirituais que
conhecem a mente de Deus e podem orar com compaixão, percepção espiritual e poder. A persistência que
Jesus fala também indica o processo de trabalho espiritual associado com o ministério de intercessão. Paulo
fala de um lugar na oração onde o Espírito Santo “intercede por nós com gemidos que palavras não podem
expressar” (Romanos 8.26). Do mesmo jeito que em Eva foi causado dores de parto por causa do pecado
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(Gêneses 3.16), o intercessor age geralmente como que por “dores espirituais” em dar a luz a uma nova vida
espiritual através da oração. Essa é uma forma trabalhosa de oração em que a pessoa agoniza com Deus até
que seu fardo é levado e uma nova vida nasce pela fé. De nenhuma maneira é a única forma de uma oração
intercessora, mas é importante e muitas vezes esquecida forma de intercessão persistente, e muito poderosa.
A oração intercessora geralmente vai entrar na guerra em que poderes satânicos são confrontados diretamente
pelo nome de Jesus (Lucas 10.19). É um privilégio do crente em tomar posse da autoridade de Cristo dada à
Igreja com base na cruz e avançar contra as fortalezas satânicas.
Muitas vezes, para derrubar uma posição do mal, necessita-se de oração antes que as bases do Reino
de Deus possam tomar conta de uma vida, ou do campus universitário. Isso também não é uma questão para
pequenas e convenientes orações de um crente que não provocam nada espiritualmente, e sim um ministério
persistente e sacrifícios na batalha espiritual que durarão até ser vencida a guerra.

Resposta de Deus à oração (Lucas 11.10-13)
No caso de existir alguma dúvida sobre a ilustração anterior da boa vontade de Deus em responder à
oração, Jesus começou a explicar a boa vontade absoluta de Deus em atender a oração por meio do exemplo
da relação do pai para com o filho. Nós podemos ter a certeza de que o desejo de Deus em responder a oração
está de acordo com o Seu Santo Espírito e é para a expansão do Reino. Apesar de uma persistente teimosia ser
necessária algumas vezes na oração, é verdade que o coração de Deus é aquele que daria o Seu melhor a
qualquer simples pedido de um de Seus filhos — e geralmente Ele faz!
Tome cuidado para não confundir nossa falta de prontidão em receber a resposta com a recusa de
Deus em dar. Podemos ter a certeza que Deus nos dá o melhor quando nos é melhor.

A oração de um Líder Espiritual
O ministério de adoração deve ter prioridade na vida de um líder espiritual. Poucas coisas são mais
fáceis do que programar uma oração durante o dia. Um tempo diário de oração deve ser separado e guardado
zelosamente. Esse período de tempo deve ser longo o suficiente não só para a oração, mas também para
esperar em Deus instruções específicas e direcionamento.
Muitas vezes é importante combinar o jejum com oração (Daniel 9.3) especialmente em áreas de
orientação ou guerra espiritual. O estilo de vida do orador também é importante para um líder espiritual. A
chave para a autorrenovação e unção é a constante e íntima comunicação com Deus. Isso não é somente
durante um tempo especial separado em cada dia, mas durante o dia todo em contínuo diálogo e
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relacionamento com Deus. O estilo de vida de oração também envolve o aprendizado espontâneo através de
pessoas ou situações que acontecem ou são pensadas durante o dia. Oração se torna natural como o respirar,
é uma constante disciplina de espírito. Como Samuel observou, a falta de oração na vida espiritual de um líder
é pecado (1 Samuel 12.23). Deve ser tratada como pecado e é necessário o arrependimento. É uma séria ofensa
para os homens e Deus uma liderança que não ora. Deus fala conosco através dos líderes espirituais; vamos
escutá-los com todo nosso ser.
Local para uma oração pessoal
“Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em
secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.” (Mateus 6.6). Para uma oração pessoal diária, é
importante achar um local quieto a com poucas distrações. Deve permitir flexibilidade em termos de assento,
para se ajoelhar, caminhar, etc. Se possível, deve ser também um local onde a pessoa não irá se envergonhar
quando cantar ou orar em voz alta.
Ingredientes de um tempo para oração pessoal
Embora seja importante que a flexibilidade e sensibilidade sejam construídas em tempos de oração
diários, um número de outros importantes ingredientes devem ser incluídos nos tempos de oração pessoal:
Oração é um tempo de sondar o coração seguido de arrependimento e renovar a submissão ao
senhorio de Jesus. “Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração... ”(Salmos 139.23). Também é um tempo de
focar em Deus e entrar em Sua presença através de adoração e louvor. Isso pode ser feito em louvor audível,
escrever bênçãos especificas e agradecer a Deus por elas, dizer ao Senhor as razões do seu amor a Ele, falar ou
cantar salmos ou outras Escrituras ao Senhor, ou cantar com entendimento e com o espírito. É importante
nesse estágio expressar livremente e elevar nosso coração até que a presença de Deus seja uma realidade
como todas as outras. “Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros.” (Tiago 4.8). A oração é tempo de
pedir por necessidades pessoais específicas como também é tempo a ser gasto em oração intercessora e em
batalhas espirituais. “... Nada tendes, por que não pedis” (Tiago 4.2), oração também pode ser feita em línguas,
não somente para adoração e edificação pessoal, mas também para interceder por alguém. O Espírito Santo
vai orar através da pessoa de acordo com a vontade do Pai (Romanos 8.27). Esse é um exercício importante
para o crente que está aberto a níveis mais profundos de petições e “gemidos inexprimíveis” (Romanos 8.26).
Oração é tempo de esperar em Deus e escutar Sua voz. Aqui o Senhor pode revelar sua vontade completamente
ou dar palavras específicas de instrução para o ministério. Muitas vezes isso é negligenciado na oração, mas é
de primaria importância. “... E elas o seguem, porque reconhecem a sua voz” (João 10.4).
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Ferramentas para a oração pessoal
Depender do Espírito Santo para liderar de forma soberana a oração. A lista seguinte possui dicas de
muita ajuda ao praticante:
1) Ter uma lista de oração para seguir. Prioridade deve ser dada à oração pelos líderes de uma

comunidade e para aqueles que estão sendo diretamente discipulados.
2) Desenvolver um mural em que as orações principais são colocadas e um espaço é destinado para

gravar a resposta a essa oração, como também a data. Ajuda a construir a fé!
3) Orar de acordo com uma programação diária de tópicos. Por exemplo, missões ou um país na

Segunda, ministério de líderes na Terça, família na quarta, e assim por diante.
Discipular estudantes na oração pessoal
A chave para construir a oração na vida e no corpo dos cristãos é promover a atitude de que a oração
é um ministério qualquer como testemunho, discipulado ou adoração. Um zelo pela oração deve ser
desenvolvido através da demonstração de entusiasmo pelo líder quando as orações começam a ser
respondidas. Uma ideia de que a oração é uma missão deve ser desenvolvida juntamente com oportunidades
para o grupo realizar projetos de orações específicas (por exemplo, uma oração por uma nação, um evento
evangelístico). O líder deve ser o primeiro a dar um exemplo positivo de uma vida de oração consistente. Ele
deve ensinar de um modo prático os ingredientes para uma vida diária de oração pessoal (listada acima). Em
particular, os estudantes devem ser ensinados como entrarem na presença de Deus e procurarem pelo coração
de Deus através de adoração, orar no Espírito, e de forma humilde. O líder deve orar com os estudantes em
individual ou em grupo para modelar a adoração pessoal de cada um e interceder por eles.

Orando em conjunto como um grupo
Uma peça central na vida de uma comunidade cristã é o esforço em cumprir a missão da oração, e para
isso é preciso separar um tempo, aberto a todos, para interceder em grupo regularmente. Para manter a ordem
e direcionar, deve existir um líder que aponta quem irá começar e terminar o encontro e orientar os pontoschaves durante o encontro, se necessário.
O grupo deve ser ensinado que, em uma adoração, a intercessão guiada pelo Espírito em um grupo
grande, de uma forma em que se começa e termina uma oração. Às vezes, todos irão falar com Deus em uma
só voz. Outras vezes é mais apropriado pessoas orarem de forma audível para que o resto das pessoas concorde
em oração. Em unidade, uma só mentalidade deve ser salientada. A ideia é a de que, o grupo de oração, seja
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mais do que um grupo que ora de forma independente e individual. Quando em concordância existe o poder
(Mateus 18.19). O grupo também deve ser ensinado a ansiar os dons do Espírito o qual muitas vezes direciona
claramente a oração intercessora. Para grupos semanais de oração, um ciclo mensal (por exemplo, orar pela
sua nação durante a 1ª semana do mês, pela comunidade local na 2ª, pelas nações do mundo durante a 3ª,
pela universidade durante a 4ª semana) funciona muito bem. O conhecimento prévio do foco da oração vai
ajudar os estudantes a virem preparados para orar, possibilitando a identificação das necessidades antes de
elas acontecerem.

Outras atividades dos grupos de oração
Líderes ou membros do ministério devem gastar um bom tempo juntos em oração em paralelo com os
encontros de liderança. Pequenos grupos de uma comunidade devem interceder em conjunto. Parcerias em
oração são muito úteis, existe uma boa intimidade nesta abordagem.
Correntes de oração podem ser estabelecidas para lidarem com pedidos gerais de oração. A primeira
pessoa da lista recebe um pedido de oração, ora por esse pedido, e assim fala com a segunda pessoa da lista,
que faz o mesmo, e assim vai. Um calendário de oração que enfatiza um aspecto por mês, por exemplo, orar
por uma área do campus em cada mês, pode ser facilmente criado para o uso do grupo inteiro.
Dias separados pra jejum e oração em grupo são muito importantes. Encontros noturnos regulares de
oração proporcionam um intenso companheirismo, tempos de sacrifício para intercessão. Corrente de oração
continua na qual cada indivíduo se voluntaria a orar uma hora por dia pode ser organizado e colocado em ação
antes de um evangelismo ou evento.
Orar andando pelo campus — orar de maneira que possam ser vistos, é uma maneira eficaz de tocar
os universitários. Por Silva, Missionário nas Filipinas, em seu livro “Campus Prayerwalking - Forerunner to the
Miraculous”, diz o seguinte sobre orar no campus pelo campus: “ A oração é simples, mas ainda sim poderosa
ocupação na qual os cristãos podem se envolver. É a inacreditável união entre duas partes radicalmente
diferentes — o infinito, e Todo Poderoso Deus que por conta própria se ligou ao falho e finito ser humano no
objetivo de completar Seus propósitos... Sem dúvida a maior arma que Deus nos deu para o ministério atual
no campus, e é nosso privilégio orar no nome de Jesus...” Organizar um tempo para oração pelas necessidades.
Mais importante, separar um tempo para escutar o que o Espírito Santo está dizendo sobre as necessidades no
campus. Por causa da diversidade e dependência do Espírito Santo, a oração não pode ser reduzida a uma única
fórmula, na verdade, quando aplicada corretamente, automaticamente gera respostas o tempo todo.
Entretanto, existem algumas condições básicas que são essenciais para a eficácia da oração.
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Essas condições se originam em parte do fato de que o exercício de oração é sem dúvidas mais para o
benefício do ser humano do que para Deus. Oração é a oficina de trabalho de Deus para o coração. As condições
para uma oração respondida é a limpeza, a ordem e a confiança que são de imensurável valor para a caminhada
cristã. Essas condições também refletem alguns princípios espirituais e leis que são essenciais para uma
eficiente batalha espiritual e para lidar com realidades sobrenaturais. Quatro caminhos importantes podem
preparar nossos corações: confessar e se arrepender dos pecados (Isaias 59.1-2, Atos 3.19), estar em um
relacionamento correto com as pessoas (Mateus 5.23,24, 1 Pedro 3.7) o que inclui o completo perdão a outras
pessoas (Marcos 11.25), render-se completamente a Jesus (Tiago 4.3, 1 Pedro 5.5), e contar com a ajuda do
Espírito Santo(Romanos 8.26-27, Judas 20). Três chaves para receber respostas de orações são orar de forma
específica, pedir ao Pai em nome de Jesus (João 16.23-24, Tiago 4.2), orar de acordo com a vontade e mente
de Deus que é revelada por Sua Palavra e pelo Espírito Santo (João 15.7, 1 João 5.14-15), confiar nas respostas,
vendo pela fé os resultados (Marcos 11.23-24, Hebreus 11.6). E finalmente usar a Palavra de Deus em oração
e deixar isso construir a fé (Romanos 10.17). Pedir com gratidão e louvor a Deus por respostas mesmo antes
que elas cheguem (Filipenses 4.6-7). “Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo o dia e toda a
noite jamais se calarão; vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que
restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra” (Isaías 62.6-7).
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Capítulo 8 Comunhão no Campus
O que é a comunhão à luz da Bíblia?
O apóstolo João declarou no começo de sua primeira epístola que a Palavra de Vida manifestou-se na
vida dele. O que ele tinha visto, escutado e tocado, ele estava agora proclamando de maneira que “vós outros
possam manter comunhão conosco” (1 João 1.3). A comunhão dos crentes foi extremamente importante para
João. Toma um lugar central em seus escritos e estilo de vida. Essa visão bíblica do significado da comunhão
cristã ainda mostra-se importante nos dias de hoje.

Companheirismo
Em Gêneses 2.18 lemos, “... Não é bom que o homem esteja só;...”. Essa passagem vem da história da
criação. Você pode ler essa passagem como se fosse um romance, o primeiro homem encontra sua amada. Se
for assim, surge uma pergunta, “O que significa estar sozinho?”. Adão tinha toda a linda criação de Deus para
desfrutar, e a comunhão com o próprio Deus. Adão, ainda livre do pecado, tinha um relacionamento livre e
aberto com Criador do Universo. Em que sentido Adão estava sozinho? Esse pensamento sugere que a
comunhão com Deus é algo a ser compartilhado.
Nós fomos criados por Deus e para Deus, e para outras pessoas. Uma vida solitária, de acordo com o
texto, não é boa para o Adão antes do pecado, como uma vida isolada também não é boa pra nós. Um
relacionamento reto com Deus depende de um bom relacionamento com o povo de Deus. Jesus mesmo diz
que o amor a Deus e o amor ao próximo como a ti mesmo são os mandamentos que Deus quer de nós (Mateus
22:37-40). Assim, a qualidade do relacionamento cristão dentro do campus será um indicador da qualidade do
relacionamento que você tem com o Senhor.
Nossa amizade com Deus é compartilhada com nossos companheiros. O companheirismo não é
expresso somente através de atividades espirituais como cultos e estudos bíblicos, mas é também expressa em
termos de atividades seculares. As conversas do dia a dia são melhores indicativos da verdadeira
espiritualidade do que a habilidade em se expressar durante uma oração na Igreja.
Jesus prometeu sua presença durante uma comunhão de irmãos. Ele disse que estaria presente
quando dois ou mais se reunirem em Seu nome (Mateus 18:20). Sua presença também retira a solidão de
qualquer um, por mais solitário que esteja.

66

CHI ALPHA CAMPUS Ministries

[Digite aqui]

CHI ALPHA ACADEMY – Pés Formosos
Formação de Líderes para o
Ministério Universitário
www.chialpha.com.br

Unidade
O apóstolo Paulo, em sua carta para a Igreja de Efésios, descreve muito bem os membros dessa Igreja.
Embora ele use muitos exemplos em suas descrições, destacamos três:
1)

O corpo de Cristo. Ele compara a comunhão do povo de Deus com o corpo humano, porque,

como um corpo, todos os membros devem subordinar-se uns com os outros. Do mesmo jeito que o corpo
humano recebe ordens da cabeça, o corpo de Cristo é direcionado por Cristo que é a Cabeça do Corpo (Efésios
1.22-23). Todos os demais membros estão sujeitos uns aos outros sob o temor de Cristo (Efésios 5.21). A
existência da submissão entre as partes do corpo nutre o reconhecimento da interdependência e do
relacionamento mútuo entre todas as partes. Nesse contexto é criada a unidade em fé e maturidade em Cristo
(Efésios 4.11-16).
2)

O templo de Deus. Como a comunhão pode ser comparada a uma construção? Todo crente

tem um lugar de onde ele serve e pertence. Nós não somos mais estranhos uns aos outros ou pra Deus, mas
somo agora colocados juntos no mesmo templo, um lugar para a presença de Deus. A inacreditável verdade
aqui é que Deus nos conecta aqui na terra para que Sua presença possa ser manifesta! Deus escolheu viver em
nossa comunhão! O incrível em fazer parte da construção de Deus é que essa construção é crescente (Efésios
2.21). O edifício de Deus não é estático, mas vivo e vibrante! A construção não cresce somente com a adição
de novas pedras (novos convertidos), mas também à medida que o propósito comum de vida se desenvolve.
O propósito do crescimento é a edificação. Edificar significa ser construtivo literalmente. Em seu exemplo Paulo
nos deixa ver algumas de nossas responsabilidades para com o próximo. Nós temos que firmar, encorajar e
edificar um ao outro. Uma atitude individualista e egoísta irá somente desencadear a desintegração do templo.
Nenhuma parte do corpo existe pra si mesma, mas existe para contribuir e para somar como um todo na
construção de Deus, que “cresce para santuário dedicado ao Senhor” (Efésios 2.21).
3)

O relacionamento de marido e mulher. Nós também somos a noiva de Cristo. Em muitas

passagens do Velho Testamento, o relacionamento entre Jeová e Israel é comparado ao relacionamento entre
o marido e sua esposa. Similarmente, Paulo declara que Cristo ama Sua Igreja do mesmo jeito que um marido
ama sua esposa. O amor de Jesus pela Sua noiva não é meramente um sentimento de afeição, mas sim um
amor demonstrado através de Sua própria morte em nosso favor: “... como também Cristo amou a Igreja e a
si mesmo se entregou por ela.” (Efésios 5.25). Como deve a noiva responder a esse imenso amor? Ela deve
subordinar-se amavelmente e ser leal (Efésios 5.22-24). Como membros do corpo de Cristo nós temos que
obedecer à Cabeça (Cristo) e cooperar uns com os outros. A verdade sobre todas essas metáforas é que deve
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existir unidade entre o povo de Deus, e nós podemos e devemos desfrutar de um relacionamento correto e
íntimo com o próximo. Somos todos membros, todos integrados e amados. Isso não é de modo algum um
chamado a homogeneidade, mas sim um chamado ao complemento que existe com a diversidade. Comunhão
não se baseia em todos sendo e fazendo as mesmas coisas. É sobre todos sendo e fazendo a vontade de Deus,
e todos contribuindo para o todo.
Compartilhando. A palavra do Novo Testamento “comunhão” é traduzida de Koinonia. Estudiosos
dizem que existe um uso primário e outro secundário para essa palavra. O uso primário corresponde a “ter
uma partição em algo”. Isso leva nossa atenção para uma verdade que é peça central para qualquer
entendimento da verdadeira comunhão cristã: todos têm parte igual no que Deus fez através de Jesus Cristo.
Tudo que Jesus alcançou com sua morte aqui na terra foi estendido àqueles que Nele acreditam. Assim, uma
vez que Jesus morreu, nós morremos também (Romanos 6:1-11, Gálatas 2:20, Colossenses 2:20, 2 Timóteo
2:11) e assim como Cristo ressucitou dos mortos, nós também ressuscitamos (Romanos 6:1-11, Efésios 2:1-6,
Colossenses 2:13, 3:1). Nós estamos reinando com Jesus (Colossenses 3:1-3, 2 Timóteo 2:11-13), e um dia nós
compartilharemos de Sua glória (Efésios 2:7, Colossenses 3:4)!
Essa comunhão com Cristo é claramente estabelecida pra nós por Paulo: “O próprio Espírito testifica
com nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e
coerdeiros com Cristo; se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados.” (Romanos 8:16-17).
Entregando. Secundariamente, koinonia significa “dar algo pra alguém”. Nós agora temos parte em
Cristo porque Ele entregou-se por nós. Temos que nos entregar pelo próximo também. A partir do momento
em que somos um com Cristo, devemos praticar e viver o que nos tornamos. O estilo de vida escrito em Gálatas
6:1-5 (levar as cargas uns dos outros, restauração e responsabilidade) só ocorre pelo fato descrito em Gálatas
2:20. Ser crucificado com Cristo, e ter Cristo vivendo em nós, torna possível a nós, doar-nos aos outros de
maneira antes impossível. A vida que nós temos em conjunto não é só moralmente correta, ou um
mandamento nos ensinamentos de Jesus, mas sim uma partilha da vida de Jesus, que nós podemos
compartilhar com aqueles que são nossos companheiros. Nós podemos demonstrar esse estilo de vida de
vários jeitos.
Amor ao próximo. Uma passagem muito importante sobre a comunhão entre cristãos pode ser
encontrada em 1 João 3:16: “Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida por nós; e devemos dar
nossa vida pelos irmãos’’, ele continua e diz “...não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de
verdade” (1 João 3:18). Um poderoso testemunho é dado quando a comunidade cristã acolhe os excluídos, os
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cheios de falhas, aqueles que estão fora dos padrões. Fazendo isso, estamos refletindo o amor de Cristo por
nós mesmos. Se o coração de uma comunidade verdadeiramente cristã pudesse ser aberto, as seguintes
palavras seriam encontradas: “Nós amamos porque ele nos amou primeiro” (1 João 4.19). Comunhão não é
alcançada por elaboradas estruturas de ministério, ou por apaixonados pelo púlpito, mas sim por atitudes
genuínas preocupadas com o próximo em amor. Como em 1 João 1.7 “...andarmos na luz, como ele está na luz,
mantemos comunhão uns com os outros...”. A verdadeira comunhão será alcançada pelo caminhar e viver cada
momento na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de estabelecermos relacionamentos significativos
com o próximo, devemos primeiramente experimentar uma verdadeira comunhão com o Senhor. Quando
experimentarmos a comunhão com nosso Senhor, a comunhão com os irmãos acontecerá espontaneamente.
Comunhão com Jesus trará confiança e espaço pra todos se abrirem uns com os outros.
Quando essa comunhão amorosa for cultivada, outros serão levados ao Mestre do amor e da comunhão, Jesus.

Desenvolvendo a comunhão no seu grupo
O que pode ser feito pelo pastor ou líder para encorajar a comunhão no grupo? Como o ministério
pode ser estruturado para que o companheirismo, a unidade, partilha, doação e o amor possam crescer? Do
mesmo modo que é verdade que a comunhão é um trabalho feito em nós pelo Espírito Santo, é verdade que
os líderes devem ter grande influência no treinamento do grupo pra que a comunhão com o Pai se torne uma
expressão vital entre os membros. A universidade pode ser um dos lugares mais solitários em nossa sociedade.
Levantar uma comunidade comprometida de crentes universitários para ministrar a pessoas alienadas e
fragmentadas pela sociedade é um desafio para o ministério XA.
Liderança por exemplo. O princípio aqui é simples. Se você quer um relacionamento no Corpo que seja
cuidadoso e amoroso, você (o pastor do campus ou o líder) deve ensiná-los. Demonstrar aspereza,
inflexibilidade e autoritarismo o farão colher maus relacionamentos. Mas quando você é afirmativo e
vulnerável, você abre possibilidades de um carinhoso, transparente e recíproco relacionamento. Então espalhe
seu carinho e amor, permitindo-se arriscar relacionalmente. Abra sua casa ou apartamento oferecendo
hospitalidade como presente, visite juntamente com o grupo os membros um a um em suas casas ou
apartamentos. Conte seus sonhos e visões para o ministério estudantil a eles. Escute atentamente. Seja franco
e ore e eles irão responder de igualmente. Convide eles pra sua casa, traga hospitalidade, esse é o dever do
líder como está escrito em 1 Timóteo 3:2. As pessoas aprenderão a grande ideia de se viver uma vida cristã
efetivamente somente vendo você viver. Durante o discipulado, ensine por meio da mensagem transformadora
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(a evangélica) e por meio de um exemplo (sua própria vida). Para a construção de laços de amizade entre os
cristãos, você deve demonstrar o verdadeiro companheirismo.

Desenvolvendo uma Estratégia para a Comunhão
A reunião semanal é uma estrutura necessária para a construção e experimentação da realidade de
ser parte do corpo de Cristo. O foco desse encontro é sobre adoração e ensinamento. Estabelecendo
comunhão, não só com Deus, mas também com o próximo, o que é de extrema importância. Geralmente,
conversas irão surgir na sala depois do encontro, as pessoas vão começar a compartilhar seus pensamentos
sobre os ensinamentos, suas impressões pelo Espírito durante a adoração, ou somente pormenores do seu
cotidiano. Esse é um tempo tremendo pra estranhos se tornarem amigos. Um tempo pode ser separado para
permitir aos estudantes, a partilha de suas necessidades, ou orações com o grupo todo, ou em pequenos
grupos. Isso ajuda a criar uma consciência mútua.
Encontro de pequenos grupos. Um sociólogo cristão disse que a comunhão somente ocorre em grupos
pequenos. Ela quer dizer que uma comunhão íntima só pode ocorrer com um punhado de pessoas de cada vez.
O pequeno grupo é o complemento necessário para o encontro. O objetivo está em compartilhar em diversos
aspectos, construir confiança e crescimento espiritual. O pequeno grupo fornece os ingredientes para o
crescimento, como o prestar contas, suporte, compromisso e etc. A comunhão desfrutada desse modo foi a
maior expressão natural vivida pela Igreja de Jerusalém após o Pentecostes, isso pode ser visto em Atos 2:46,
“Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições
com alegria e singeleza de coração.” A estrutura de pequenos grupos a qual o Espírito Santo vem reavivando
em nossa sociedade para curar os efeitos do individualismo, solidão e isolamento.
Retiros e Seminários. Os retiros abrem portas a muitas possibilidades para o crescimento de
relacionamentos significativos. Pode ocorrer mais crescimento em 4 dias de retiro do que em um semestre
inteiro. Deve ser feito o máximo para levar um grande número de membros para o retiro. Um dos principais
fatores que impedem a participação dos estudantes é a finança. Use de todos os meios para contornar essa
situação. Providencie ajuda pedindo aqueles que podem financiar uma bolsa escolar. Fale com sua Igreja local.
Peça a eles ajuda. Ore pra que Deus providencie todos os recursos necessários. Alguns estudantes são
relutantes em ganhar um passe livre para o acampamento, então forneça a opção de o acampamento ser pago
em prestações sem juros. Reúnam-se e pensem criativamente como vocês podem arrecadar fundos. Tenha a
meta de levar todos os estudantes em todos os retiros possíveis. Para isso é necessário muitas vezes sacrifícios
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de alguns, mas mesmo assim é válido se levado em consideração os benefícios espirituais que podem ser
ganhos.
Vivendo juntos em comunidade. Moradia estudantil e comunhão formam uma grande combinação.
Membros do seu grupo que vivem juntos podem encontrar uma grande oportunidade para desenvolver um
relacionamento. Encoraje-os a comerem juntos, caminharem para a classe juntos e estudarem juntos. Isso não
irá acontecer automaticamente, então você terá que incentivá-los a organizar seus horários tendo o outro em
mente. Se possível, peça a eles para darem preferência em morar juntos em apartamentos de 4 a 6 estudantes
do mesmo sexo, para finalidades de comunhão. Muitas universidades, entretanto, possuem um grande número
de estudantes que não vivem na universidade e precisam sair de suas casas para o campus. O desafio de estar
comprometido com o próximo é mais difícil para esses esudantes. Eles tendem a ser mais individualistas, o que
os torna menos suscetíveis à comunhão. Encoraje-os a viverem juntos em apartamentos, ou desenvolverem
uma casa de irmãos ou irmãs dedicados à promoção de trabalhos estudantis. É muito mais fácil para as pessoas
construírem laços quando eles são acessíveis uns aos outros. Reduzindo a distância física irá ajudá-los a superar
a distância emocional.
Comendo juntos. Jesus era conhecido pelo Sua comunhão de mesa. Comer juntos deve ser uma
experiência confortável e relaxante. Compartilhar é fácil, e alimentar-se é algo que todos gostam. Alimentarse
em grupo pode ser uma ocasião séria ou engraçada, de significado importante ou casual, mas é uma
experiência comum que pode ser feita em grupo. Tenha piquenique, ou banquetes para celebrar o Natal ou os
eventos especiais, patrocine uma refeição especial de Páscoa, o somente providencie refeições para os
estudantes em sua casa (uma experiência que os estudantes irão gostar muito!). Comunhão de mesa é uma
experiência maravilhosa e pode ser desfrutada muitas vezes pela sua praticidade.
Oração em conjunto. Na oração é necessário honestidade e abertura. Quando um grupo cristão ora, o
Espírito está ali para conectar os corações. Reuniões frequentes tornam os estudantes cientes das necessidades
do próximo e suas preocupações. Todos os encontros noturnos de oração têm provado serem tempos ótimos
de intercessão, cura e comunhão. Garanta que os grupos de discipulado tenham tempos de oração!
Grupos de tarefa. À medida que o Espírito entra em seu grupo. Ele irá chamá-lo para uma variedade
de oportunidades ministeriais além do grupo de estudantes. Seja um ministério com idosos, ou jovens com
problemas mais sérios, deficientes físicos, ou algo lidando com questões políticas. Um grupo dentro do grande
grupo pode se levantar para suprir essas necessidades. Quando a missão entra em foco, o comprometimento
também aparece. Tarefas colocam as pessoas juntas e as chama a funcionar como um time. Quando os
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estudantes trabalham lado a lado, a significância de suas vidas aumenta como também a camaradagem.
Aprender a amar ao próximo pode não ser fácil, mas é sempre vantajoso. Em 1 Tessalonicenses 3:12 está
escrito: “E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns com os outros e para com todos, como também
nós para convosco.”
Atividades sociais e recreativas. Cristão precisam se divertir juntos. Se divertir é uma parte essencial
da vida, especialmente no difícil ambiente da faculdade. Programe tempos de recreação para o grupo todo.
Tenha o foco nos feriados e programe uma alternativa cristã de festividade e recreação. Envolva quantos
existirem, gaste energia e lembre-se de escolher jogos que tornem iguais todos os participantes, assim todos
tem sua chance.
Ensinando no grupo. O Reino de Deus cresce através do aperfeiçoamento do estilo de vida. Mas esse
aperfeiçoamento deve ser acompanhado pela mensagem. Estudantes devem saber como as Escrituras definem
seus relacionamentos uns com os outros como membros da família de Cristo. Eles devem se enxergar como
sendo parte do fluxo do trabalho de Deus desde o dia de Pentecostes. Eles devem entender que eles fazem
parte do plano de Deus e são necessários para o desenvolvimento da vontade de Deus aqui na terra. Então dê
muita ênfase nos ensinamentos bíblicos, e desafie seus estudantes a viverem de forma responsável com o
trabalho de Deus.
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Capítulo 9 Testemunho no Campus
TesteMUnhando
II Corintios 5:17-21 fala da nova criatura em Cristo e diz que a Palavra da reconciliação está cometida
à nós, e "portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse pedindo através de nós”. Christou
Apostoloi é traduzida como "os enviados de Cristo", e tem a implicação de que somos embaixadores de Cristo!
O quíntuplo chamado do XA deve ser equilibrado com adoração, oração, discipulado, comunhão,
testemunho. Seu objetivo principal é ganhar os estudantes da universidade pra Cristo e, em seguida, vê-los
chegar à maturidade em Cristo. A adoração, oração, discipulado, comunhão e edificação do corpo é que
permite os membros de ir no poder de Deus testemunhar, e então criar uma atmosfera de amor ao qual as
pessoas possam ser trazidas. Essas quatro áreas são a base para o testemunho. Num grupo novo, a adoração,
oração, discipulado, e comunhão não serão tão desenvo’lvidos, portanto, o testemunhar será o ponto de
partida.

PORQUE evangelizar?
O propósito de Cristo de vir à terra, tornar-se um homem, e sofrer uma morte cruel foi para redimir a
humanidade perdida, pecadora. "Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para
dar a sua vida em resgate de muitos" (Marcos 10:45). "Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que
estava perdido" (Lucas 19:10). "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna" (João 3:16).
No entanto, Jesus não estava preocupado apenas com o mundo de forma coletiva, mas com os
indivíduos que compõem o mundo. Vemos o Mestre sair do Seu caminho por uma alma perdida e rejeitada:
“Ele tinha que passar por Samaria" (João 4:4). Seu amor o constrangeu. Seu amor deve também nos
constranger a cumprir Sua missão, conquistar almas eternas para Seu reino. Ele chamou cada um de nós
quando Ele disse: "Eu vos farei pescadores de homens" (Mateus 4:19) e "Mas recebereis poder, quando descer
sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas..." (Atos 1:8). Se o grupo quer ser um ministério eficaz,
então deve ser um ministério de testemunhar. Apenas ser uma comunidade saudável e comprometida de
crentes não é o suficiente para alcançar os estudantes para Cristo. Se evangelismo é a batida do coração do
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Salvador, a marca de um discípulo maduro deve ser que ele é um ganhador de almas. É essencial que um
ministério no campus procure todos os meios possíveis e disponíveis de forma criativa e eficaz para
compartilhar o evangelho.

QUAIS são os aspectos essenciais da evangelização?
Evangelismo vem da palavra grega Evangelistes, que significa “mensagem da Boa Nova”; Evangelizo,
que é “proclamar boas novas”, e Evangelion, a “boa notícia” ou “evangelho”. Claramente, devemos apresentar
a mensagem de Jesus Cristo aos homens pecadores de modo que eles venham aceitá-Lo como seu Salvador e
servi-Lo como seu Rei na comunhão de Sua Igreja. Evangelismo ocorre quando Deus nos usa para trazer as
pessoas para Ele em Jesus Cristo. A evangelização deve ser algo normal e natural de seu grupo expressada da
forma mais criativa possível. Nós não evangelizamos porque escolhemos, mas porque estamos em Cristo e,
portanto, inevitavelmente envolvidos na tarefa de trazer as boas novas de Jesus Cristo a todos. O evangelho
ou boa notícia é a simples mensagem da salvação — que Jesus Cristo, o único Filho de Deus, tornou-se um
homem, assumiu todos os nossos pecados, foi punido pelos pecados através da morte para que pudéssemos
ser perdoados. No terceiro dia, Ele ressucitou e garantiu a nossa ressurreição para novidade de vida para todo
o sempre.
Evangelismo é vontade de Deus. "O Senhor não... deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem
ao arrependimento" (2 Pedro 3:9). "Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas
para salvar o mundo através dele.” (João 3:17). O plano e o propósito de Deus salvar a humanidade. Ele deseja
que as pessoas venham à fé e à maturidade em Cristo. Ele enviou Seu Filho para morrer na Cruz. Nós não
devemos levar as Escrituras na brincadeira. Que preço maior poderia ser pago? Nós devemos levar o
evangelismo a sério (não com um estilo de vida legalista, miserável, com sentimento de culpa; um estilo de
vida alegre, determinado, com atitude consistente, dedicado).
O evangelismo é confiado a nós. “Portanto, ide...” (Mateus 28:19). É Impressionante que Deus opta
por trabalhar através das pessoas. Ele poderia aparecer em cada sala de estar ou sala de cinema, na televisão
ou rádio, mas Deus não trabalha assim. Ele escolhe e usa pessoas como você e eu: “Mas recebereis poder... e
sereis minhas testemunhas...” (Atos 1: 8).
Evangelismo é o resultado de uma visão. Ter uma visão é vital, mas ter o desejo é a chave para o
evangelismo. Se você realmente quer ver almas salvas, então você vai. Muitas vezes estamos cegos
espiritualmente e deixamos de ver as pessoas como elas realmente são — almas eternas. Um dos pioneiros
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dos ministérios em universidades disse: “Uma visão é ver que Jesus Cristo é a única resposta para o mundo.”
Atos 4:12 declara que “Não há outro nome... pelo qual (os homens) podem ser salvos”. Jesus disse: “Eu sou o
caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim” (João 14:6). Isso não deixa espaço para
qualquer outra filosofia, ideologia ou crença. Muitas vezes pensamos que o médico, psicólogo e assistente
social são a resposta para os problemas das pessoas. No entanto, sem a esperança que Jesus Cristo dá, todo o
aluno e professor permanecerá em seus pecados e irá para o inferno. Quando você aceita isso, você ficará
preso com um fardo. Se Deus abrir seus olhos espirituais, quando você caminhar no seu campus ou numa sala
de aula, você verá as pessoas perecendo sem Cristo. Então, começará a imaginar o que elas poderiam ser com
Cristo — e que você tem a resposta! Você tem a mensagem de esperança através da salvação. Isso também
começa a criar em você um amor pelas almas. Para ser como Jesus, devemos ver como Jesus. Jesus amou as
almas, e cada cristão é chamado para amar as almas. A Grande Comissão é para todo o discípulo. Não somos
todos chamados para sermos evangelistas, mas todos somos chamados para evangelizar. Se um indivíduo ora
fervorosamente todos os dias para que Deus o dê uma oportunidade para compartilhar o evangelho com
alguém, você consegue imaginar Deus o recusando? Seria ridículo! Considerando o número de estudantes em
seu campus e uma oração como essa, certamente deve haver pelo menos uma pessoa que você poderá falar
que desejará ser salvo. À medida que você realmente desejar ver as pessoas serem salvas, elas serão. Seu
desejo proverá oportunidades para que você possa compartilhar o evangelho. Vai forçá-lo a orar e constrangêlo a compartilhar. Ele vai encorajá-lo a experimentar novas ideias, e será percebido por aqueles com quem você
compartilha.
O evangelismo é um processo. Antes de colher, tem de haver vezes para o plantio e irrigação das
sementes. Isto pode ser feito facilmente em situações como as mencionadas acima. E além de algumas pessoas
responderem sendo salvas, as outras que acabam não sendo salvas vão pensar sobre o que viram e ouviram.
Isto colabora com um propósito muito importante. Sementes plantadas são depois regadas, e mais tarde
colhidas. Você pode colher seis semestres mais tarde, uma semente que você uma vez semeou e regou. Por
outro lado, você poderá nunca colher algumas sementes, mas alguém poderá. Plantar e regar deve sempre
ocorrer num ministério XA. Isso sempre levará aos frutos. Há um princípio bíblico da semeadura e colheita.
Deus honra ministérios que evangelizam. Mantendo os alunos constantemente expostos à luz e ao poder do
evangelho gera um efeito desgastante sobre suas defesas. Quanto mais ouvirem, mais oportunidades para o
Espírito Santo trabalhar. Continue a saturar o seu campus com o evangelho. Quanto mais deliberado e
consistente você for nisso, mais eficaz o seu ministério XA será.
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Estratégias de evangelismo no campUs
Oração. "Mas ele mesmo costumava ir ao deserto para orar" (Lc 5:16). A oração é o alicerce, a
respiração e a vida de toda evangelização no seu campus. Sem oração, seu ministério não será muito eficaz.
Pela oração, nós queremos dizer uma sincera, coerente oração que prevalece diariamente. É a mais
importante, poderosa, intensa ferramenta que temos para nos ajudar no evangelismo. Oração move os
homens a Deus. Hudson Taylor, o famoso missionário na China, disse que a partir da experiência, "Aprenda a
mover os homens à Deus, pela oração." É altamente recomendado que antes de todos os esforços
evangelísticos deve haver pelo menos uma semana gasta em oração específica para esse evento. Durante um
evento evangelístico tenha uma equipe de oração intercedendo. Temos notado uma correlação direta entre a
nossa oração e um evangelismo eficaz. Toda vez que tivemos uma reunião de oração à noite inteira, vimos
resultados imediatos e diretos. Vimos os cobertores de opressão erguidos de muitos eventos evangelísticos à
medida que oramos e jejuamos especialmente durante o próprio evento. Devemos nos lembrar de que a nossa
batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas com os poderes espirituais, e que não militamos
segundo a carne. Sua batalha pelas almas está na oração. A oração e o jejum são um time imbatível. Eles sempre
conquistam muito para o Reino de Deus.
Visibilidade. Visibilidade é um pré-requisito importante para o evangelismo porque as pessoas tem que
saber que você faz parte de um grupo ativo antes que eles possam responder à sua mensagem. Divulgue as
atividades com a frequência suficiente para que as pessoas fiquem curiosas e venham.
Uma maneira de ser visível no campus é ter uma mesa com material de leitura para divulgação em
um local movimentado. Diversos tipos desses materiais gratuitos (livros, Bíblias, porções das Escrituras, etc)
podem ser entregues, muitos contatos pessoais podem ser feitos o que gera inúmeras oportunidades para
compartilhar também. Além disso, é um bom lugar para os cristãos se encontrarem. Obtenha a permissão da
sua universidade para montar uma mesa, encomende um bom materia de nível universitário, seja amigável, e
convide as pessoas para a mesa. Coloque uma placa que diz: "Literatura gratuita”. Você pode fazer a
propaganda de um livro ou folheto, amarrando nele um símbolo de uma universidade, um campus, um evento
local ou mundial.
Ministérios de serviço são uma ótima maneira de demonstrar o amor de Cristo do grupo. Visite
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asilos da região ou ministre numa prisão. Ofereça aulas particulares gratuitas. Forme uma extensão especial
para estudantes estrangeiros através da amizade, festas, suprindo-os com roupas de inverno, ajudando com
moradia ou até classes de apoio.
Eventos de evangelismo. Shows ao ar livre, teatro (teatro de rua) e mímica chamam a atenção e são
uma forma única de compartilhar o evangelho. Um encontro Cristão todos os dias de 5 a 10 minutos num local
visível no campus certamente também será notado. Cante, ore, e dê testemunhos. Esta é uma boa maneira de
estimular o interesse e ser uma testemunha em todo o tempo. Pessoas podem ser alcançadas através do
esporte e atividades ao ar livre. Participe com seu grupo das competições abertas para você. Pode ser
organizado um acampamento de fim de semana ou quaisquer atividades do interesse de jovens, onde os nãocristãos são convidados a participar com os cristãos num divertimento saudável.
Alcance os estudantes onde eles moram através de filmes, concertos e/ou "cafeterias caseiras" em moradias
estudantis. Comida barata ou grátis nunca deixa de atrair os alunos. Escolha um estudante para sediar um
estudo bíblico evangelístico em seu apartamento e convide um monte de pessoas. Estes estudos têm um toque
pessoal e simpático que é atraente. Seu testemunho diário para companheiros de quarto, apartamento e
condomínio pode ser muito eficaz. Convide-os para as suas reuniões regulares.
Se há uma questão importante sendo discutida no campus, tire vantagem disso mostrando um filme,
trazendo um palestrante ou distribuindo uma literatura sobre o tema. Palestrantes com o tema certo no lugar
e na hora certa podem ser muito eficazes. A semente plantada durante essa fase é fenomenal. Acompanhe
esses eventos e até mesmo as reuniões regulares, com uma imediata visitação a todos os visitantes! Reserve
um auditório ou café local e faça um evento. Traga um artista local cristão ou toque com sua própria banda (se
você tiver uma) e faça um show gratuito.
Sala de aula. O evangelho pode ser compartilhado nas salas de aula onde seminários, apresentações e
trabalhos sobre temas cristãos podem ser apresentados. Lembre-se de chegar ao assunto sempre que possível.
Líderes do campus (atletas, oficiais do governo estudantil, etc) que são cristãos podem testemunhar para os
respectivos grupos que lideram ao compartilhar sua fé. Estudos bíblicos para grupos específicos também são
meios eficazes para alcançar as pessoas através de suas preocupações pessoais.
Mídia. Faça o uso de jornais locais e da própria universidade. O frequente envio de um artigo ou uma
carta para o editor do jornal da faculdade podem ser maneiras eficazes de apresentar o evangelho e discutir
assuntos gerais de um ponto de vista cristão. Utilize as rádios locais e/ou da universidade. Traga para seu
campus uma estação de rádio pregando o evangelho na forma de um programa de rádio (música, entrevistas,
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comentários, etc.) Use bons cartazes. Não basta postar qualquer coisa. Se parecer barato e desleixado, essa é
a impressão que você vai deixar sobre seu evento e seu grupo. Encontre alguém com habilidade artística para
fazer um bom cartaz para você. Utilize a Internet e use o seu site do ministério para apresentar o Evangelho.
Apresentações em multimídia são uma forma criativa de desafiar os alunos com a mensagem do evangelho.
Filmes podem ser eficazmente usados para estimular os alunos a pensar sobre as verdades de Cristo. Considere
também oferecer uma crítica ou resumo de filmes seculares através de um panfleto ou de um evento. Seja
criativo ao abordar as necessidades de sua universidade. Existem muitas maneiras de evangelizar.
Evangelismo de contato. Saia pelo campus e fale com as pessoas. Organize equipes de evangelismo
para testemunhar na cantina, RU, nos centros acadêmicos, nos corredores, ou onde quer que seja apropriado.
Seja sensível às pessoas para quem você estiver testemunhando. Evangelismo de porta em porta também é
uma boa maneira de compartilhar a Cristo, conhecer pessoas e fazer amigos.
É mais eficaz quando você ora e pede a Deus que o leve às pessoas certas no momento certo. Vá com
confiança após a oração, pois Deus providenciará encontros divinos. Espere o sobrenatural. Utilize perguntas
para envolver as pessoas na conversa. Esteja pronto para encontrar pessoas em necessidade ou em crise
espiritual.
A distribuição de literatura é eficaz quando é relevante. Garanta a permissão para dar panfletos, um
jornal cristão ou para organizar um dia de distribuição de Bíblias. Distribua panfletos anunciando qualquer coisa
que você estiver fazendo, incluindo as suas reuniões regulares. Este tipo de atividade vai resultar em muitas
oportunidades para testemunhar porque você não está apenas distribuindo panfletos, mas está convidando as
pessoas para algo especial, o que é mais pessoal. Folhetos, convites pessoais e anúncios verbais são uma boa
combinação de atividades. Um CD evangelístico com um bom design e imagens claras, uma apologética
inteligente, histórias verídicas de estudantes e música é ideal.

Evangelismo pessoal
A principal forma de evangelismo é a relacional. Há vários tipos diferentes de evangelismo, desde o
pessoal ao grupo ao evangelismo em massa e todos têm seu devido lugar. Um saudável, bem organizado,
ministério estudantil deve incorporar muitos destes métodos em situações diferentes. A principal prioridade
do evangelismo no campus é o evangelismo pessoal. Não há campo missionário mais maduro e adequado para
isso do que a universidade. Outros meios de evangelismo são importantes para complementar e melhorar o
evangelismo pessoal. Quando o evangelismo pessoal ocorre, muito mais pessoas terão uma função nos
evangelismos, e virão com um coração aberto e preparado. O evangelismo pessoal significa, de forma simples,
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uma pessoa que fala com outra sobre sua fé em Cristo. Isto pode ser com alguém totalmente desconhecido,
evangelismo de confronto ou de contato, ou alguém com quem um relacionamento desenvolveu amizade, ou
relacionamento para o evangelismo. Pode ser feito um a um, quando apenas uma pessoa compartilha com
outra, ou dois a dois, onde dois cristãos saem para testemunhar juntos. Há vantagens em ambos os métodos.
"Dois a dois" é um bom método porque ajuda a aliviar o medo que muitos de nós têm de testemunhar sozinhos,
e ainda mantém vigoroso e espontâneo o sentimento de compartilhar nossa fé pessoalmente com alguém. É
um bom treinamento e experiência válidos para o evangelimso um a um. Um a um também é um bom método,
porque é pessoal e faz a pessoa ser mais dependente de Deus ao invés de ser dependente de um irmão ou
irmã. Além disso, ir contra o medo inato de compartilhar com alguém pode ser uma experiência emocionante,
aumentando a sua confiança em Deus e sua capacidade de testemunhar.
Evangelismo é sempre uma comunicação de duas vias. As pessoas muitas vezes resistem ao receber
informações de maneira forçada. Você precisa ganhar o seu direito de falar com eles. Uma parte importante
para ganhar esse direito é aprender a ouvir. Ao aprender a ouvir com interesse pelos outros e concentrando
no que eles estão dizendo, você não apenas mostra o interesse neles como pessoa, mas também desenvolve
uma capacidade melhor de diagnosticar sua condição espiritual e responder às suas necessidades. Se você está
apenas interessado em fazer alguém se converter e não está interessado na pessoa, isso em breve se tornará
evidente. Ao fazer perguntas-chave sobre seu íntimo e seus sentimentos a respeito de Deus, a eternidade, ou
outros problemas da vida, você vai rapidamente discernir sua necessidade espiritual. Tente não tomar uma
postura defensiva ou muito "ofensiva" e forçar o Evangelho sobre eles, mas sim busque construir pontes e
procure um terreno comum.

Orientações práticas para aproximar-se das pessoas
Ore antes e enquanto você testemunha. Ataque espiritual pode ser muito evidente e real pouco antes
de sair para testemunhar. Satanás irá tentar semear dúvida e medo, ou seduzi-lo com desculpas para não sair.
Lembre que sentimentos nem sempre são os melhores indicadores do que é certo. Obedeça ao Senhor. Ore
para que você tenha a atitude certa. Ore, e então decida que você irá sair para testemunhar e, então, seja
conduzido pelo Espírito. Deixe Deus direcioná-lo para as pessoas. Seja você mesmo e haja naturalmente. As
pessoas identificam falsidade, por isso precisamos lutar por autenticidade em todos os nossos
relacionamentos, mesmo com as pessoas que acabamos de conhecer. Seja positivo a respeito dos outros e
expresse respeito pelo que eles são e o que pensam, embora você possa não concordar. Relaxe e divirta-se!

79

CHI ALPHA CAMPUS Ministries

[Digite aqui]

CHI ALPHA ACADEMY – Pés Formosos
Formação de Líderes para o
Ministério Universitário
www.chialpha.com.br

(Não faça a obra do Espírito Santo). Vá em FÉ esperando que Deus irá se mover e as pessoas se abrirão.
Certifique-se de que qualquer rejeição experimentar é uma rejeição da mensagem (Deus) e não um resposta
para suas táticas ou abordagens. Não force as pessoas a tomar uma decisão. Permita que o Espírito Santo
trabalhe no individuo. Seja entusiasmado e animado sobre o seu relacionamento com Deus. Seja humilde.
Você não é melhor ou superior a eles por conhecer a mensagem. Não tenha medo de dizer “eu não sei”.
Comece apresentando-se. Compartilhe a respeito do grupo o qual você está associado. Pergunte se você pode
ter alguns minutos do seu tempo. Tenha uma boa abertura. Uma abordagem que é muito abrupta, como
"Euquero falar com você sobre Jesus" normalmente afasta as pessoas ou as assusta. Perguntas básicas como
as listadas abaixo podem ser aberturas de conversa eficazes:
(1) “Você já pensou um pouco sobre as coisas espirituais?”
(2) “Quem você acha que é Deus?”
(3) “Quem você acha que Jesus Cristo é?”
(4) “Quais você acha que são o propósito e significado da vida?”
(5) “O que você acha que vai acontecer quando você morrer?”
(6) “Se Deus lhe perguntasse por que Ele deveria deixá-lo ir ao céu o que que você diria?”
Tenha algum tipo de ferramenta relacional. Selecione uma ferramenta como (1) uma pesquisa; (2) um
folheto; (3) um cartaz, etc. À medida que você oferece à pessoa uma dessas ferramentas que você escolheu,
você pode dizer: "Eu achei que você poderia estar interessado nisto. "Se perguntarem do que se trata, explique.
Interponha perguntas significativas como: “O que você acha?”, “Você já pensou um pouco sobre isso?”, “O que
você pensa sobre Deus?” Estas são apenas algumas sugestões. Determine várias perguntas você mesmo.
Perguntas permitem que você aprenda sobre as pessoas e torne-se mais sensível às suas necessidades.
Perguntas permitem que você direcione a conversa. Perguntas ajudam as pessoas a pensar por si mesmas,
enquanto se prepara o caminho para que eles recebam o evangelho. Procurar identificar-se com a outra
pessoa, mostrando o que você pensava antes de você se converter. Isso irá ajudá-lo a compreender melhor o
ponto de vista da outra pessoa. Muitas vezes, é útil poder dizer: "Eu pensava da mesma forma, mas eu tive que
considerar isso.” Uma vez que a conversa começar, as coisas normalmente o fluem facilmente, especialmente
se a pessoa estiver interessada em falar com você. Seja ousado, os seus medos começar a desaparecer.
Compartilhar Cristo com seus amigos. Aproveite o tempo para ganhar a amizade de não
cristãos. Conheça-os, converse com eles, pratique esportes com eles, coma com eles, e assim por diante. Ore
por eles especificamente. Ore pela salvação e pelas suas necessidades espirituais, emocionais, mentais e
sociais. Esforce-se para viver uma vida cristã coerente diante deles. Se possível, tente levá-los a Cristo onde
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quer que eles estejam, seja no seu quarto, no centro acadêmico, ou num bloco de salas de aula. Não é
necessário depender de reuniões agendadas. Convide-os ou leve-os para ouvir o evangelho pregado na reunião
ou em alguma atividade que seu grupo estiver patrocinando. Aprenda a naturalmente compartilhar sua fé com
eles. Seja honesto e sincero. Não tente ser alguém que você não é. Deixe-os ver que você é humano. À medida
que o Senhor conduzir, cuidadosamente interponha pensamentos ou perguntas sobre Cristo. À medida que a
pessoa aprender a respeitar e confiar em você, você terá conversas profundas garantidas. Ofereça-se para orar
em voz alta com eles e por eles. É impressionante o quanto eles vão começar a desejar isso. Seja paciente. Não
espere que eles venham a Cristo durante a noite.

Biblicamente levando Uma pessoa a Cristo
Muitas pessoas decidem seguir a Cristo, mas rapidamente em seguida fogem. Quando você levar
alguém a Cristo, é importante ter a certeza que ele entenda o que é que estão fazendo e exatamente o que
está acontecendo. Ensino visual pode ser muito útil. Use um folheto ou livreto, deixe a pessoa ler o versículo
ela mesma, ou faça desenhos explicando os versos que você utilizar a medida que você levá-lo a Cristo.
1) Deus ama e cuida dele (João 3:16, 2 Pedro 3:9).
2) Ele/Ela estão separados de Deus pelo pecado e merecem punição (Romanos 3:10-19,23).
3) Plano da salvação de Deus (João 1:12, 3:06, Romanos 6:23, 10:8-11).
4) O que significa receber a Cristo (Lucas 14:26-35).
Depois que estes versos forem lidos, conduza a pessoa numa rápida oração. Pergunte-lhes se eles têm
alguma dúvida, e certifique-se que eles recebam uma Bíblia, Novo Testamento, ou uma parte do evangelho.
Marque uma hora para vê-los no dia seguinte alguns dias depois.

Como acompanhar novos cristãos
O formato básico para o acompanhamento está listado abaixo. Quanto melhor uma pessoa
compreender a sua salvação, mais fácil o acompanhamento será. Lembre que este é um processo e não uma
linha de produção. Trate cada pessoa como um indivíduo e com respeito.
1) Pegue o nome e informações da pessoa e marque um encontro dentro de 2-3 dias. Acompanhe,
através desse encontro.
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2) Seja cordial e amigável. Seja honesto e encorajador. Reveja os conceitos básicos de salvação
novamente. Siga os passos que você usou quando o levou a Cristo. Um novo convertido geralmente
tem muitas perguntas neste estágio.
3) Encoraje-o a entrar na Palavra, oração e comunhão, que são vitais para o crescimento. Se eles
verdadeiramente nasceram de novo eles terão desejo de alimento e companheirismo. Ajude-os lendo
a Bíblia juntos e orando.
4) Convide-o para as suas reuniões e pequenos grupos. Envolva-o em suas atividades.

Não desanime
Se a pessoa que estiver testemunhando não aceitar a Cristo, mas precisa de mais tempo para pensar,
não simplesmente o abandone. Certifique-se que ele tenha entendido exatamente o que fazer quando
finalmente decidir aceitar Jesus. Mantenha aberta a porta para futuras conversas expressando preocupação
genuína e amor. Não deixe que a pessoa sinta que sua rejeição do evangelho é uma rejeição por você. Isto
pode fechar futuras portas de comunicação e amizade! Entenda que isto é apenas um dos vários encontros
críticos antes da pessoa finalmente aceitar a Cristo.

Conselhos finais
Conheça o seu campus. Cada campus tem sua própria personalidade e tipos de pessoas. Por exemplo,
numa universidade em que tentamos mostrar o filme “A Cruz e o Punhal”. Ninguém veio! O que aconteceu?
Funcionou tão bem nos outros campi. Mas quando mostramos um filme chamado “O Oculto”, o auditório ficou
cheio. Essa foi a mentalidade de que campus específico, e quanto mais cedo aprendemos, mais rápido nosso
evangelismo melhorou.
Conhecer as regras. Organizar e planejar reuniões e eventos evangelísticos será muito mais fácil se
você não for contra a administração, ignorando as regras e procedimentos. Descubra todas os procedimentos
adequados para pendurar posters, agendamento de salas, reserva de caixas de som, filmes e grupos. Às vezes,
cada departamento tem diferentes regras. Isso faz parte de seu testemunho a essa comunidade.
Conheça o seu material. É muito importante para você saiba o conteúdo dos folhetos e livretos antes
de entregá-los. Garanta que a literatura adequada é dada para a pessoa certa. Algumas dessas são quebragelos, os outras são uma leitura mais difícil. Algumas pessoas mal são abertas a Deus e outras estão realmente
buscando. Tenha uma variedade de materiais disponíveis para distribuir adequadamente.
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Conheça seus limites. É vital ser conduzido pelo Espírito através da oração e estar atento às pessoas.
Muitas pessoas estão desligadas para o evangelho por causa de cristãos agressivos. Estudantes universitários
muitas vezes ficam muito sensíveis quando pessoas falam com eles sobre assuntos religiosos. Às vezes é
possível ir para um outro extremo e não poder falar o suficiente. Esforce-se para ouvir a voz do Espírito.
Aprenda com sua experiência.
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Capítulo 10 Discipulado no Campus
DiscipULado de esTUdantes cristãos
Um pequeno grupo de cristãos pode se reunir com o propósito de orar, evangelizar, estudar a Bíblia,
ou para prestar apoio relacional. Qualquer uma destas experiências de crescimento cristão é válida para a vida
de um pequeno grupo. No entanto, no XA o foco principal para os pequenos grupos é o discipulado de
estudantes cristãos com um foco na Adoração, Oração, Comunhão Treinamento e Testemunho num contexto
fortemente relacional onde o amor cresce de membro para membro. Entendemos que o discipulado é o
processo pelo qual uma pessoa recebe e implementa os ensinamentos e estilo de vida do Senhor Jesus Cristo
(Mateus 28:20). Nossa filosofia diz: “Como um povo de Deus reunido no campus, o XA está comprometido em
buscar o cumprimento da Grande Comissão dada pelo Senhor Jesus Cristo, que é ‘discipular’ todas as nações”.
Nós sem nenhuma vergonha buscamos seguir o mandamento de Cristo e utilizar o pequeno grupo como um
veículo desse comissionamento. Nosso discipulado encontra a sua diretriz e metodologia na pessoa de Jesus
Cristo e na autoridade da revelação verbal de Deus, as Sagradas Escrituras. O discipulado é e deve continuar
a ser enraizado na revelação bíblica. A fim de se atingir um acordo com o conceito e método de discipulado
bíblico, devemos nos submeter à compreensão histórica e bíblica do discipulado, ao invés de nosso capricho
pessoal. Devemos perguntar: "O que Jesus nos comissionou a fazer e o que Ele e os apóstolos entenderam por
“discipulado”? Devemos procurar no Novo Testamento para verificar este significado e método do discipulado
de Jesus.
O discipulado decorre do mandamento de Cristo. Devemos primeiro reconhecer que é o nosso Senhor
Jesus Cristo, que nos ordena a “discipular as nações”. Encontramos informações pertinentes relativas a esta
comissão em Mateus 28:18-20, quando somos ordenados a “ir e fazer discípulos de todas as nações”. Em Lucas
24:47 nos é dito que “o arrependimento e o perdão dos pecados serão pregados no seu (Jesus) nome a todas
as nações”, e em Atos 1:8 encontramos uma promessa do nosso Senhor que, “recebereis poder quando o
Espírito Santo vier sobre vós, e sereis minhas testemunhas”.
Essas passagens dentre outras expressam a grande importância que Jesus colocou no nosso ministério,
e nelas encontramos a direção, a abrangência e a profundidade da missão que Jesus deu a Seu povo para atingir
o mundo.
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Nossa missão
Ele revela o sentido da nossa missão quando Ele nos ordena "Ide por todo o mundo" (Marcos 16:15).
Ele nos mostra a amplitude da nossa missão quando Ele afirma que as boas novas devem ser “pregadas em
seu nome a todas as nações” (Lucas 4:47). Finalmente, descobrimos a profundidade de nossa missão quando
ouvimos o Senhor nos ordenar a “Fazer discípulos de todas as nações” (Mateus 28:19).
Primeiro, devemos evangelizar as nações. Isto poderia ser chamado de quantidade da nossa comissão.
As pessoas devem ser chamadas pela pregação do evangelho a pessoalmente se submeter ao Mestre. Aqueles
que creem devem ser batizados, dando o consentimento a Cristo e a seu povo.
Devemos treinar os novos seguidores a obedecer a tudo o que o Mestre ensinou. Aqui vemos uma
mudança no propósito e no estilo da proclamação. Primeiro, houve o evangelismo. Mas agora há o
discipulado. Discipulado implica numa experiência de qualidade, relacional-educacional que deve ser fornecida
para cada convertido.
Nós ainda descobrimos duas promessas maravilhosas dadas aos que respondem em obediência ao
senhorio de Jesus. A primeira é que o poder da unção do Espírito Santo nos é acessível para nos capacitar a
cumprir a nossa comissão (Atos 1:8). A segunda é a promessa de Jesus que Sua própria presença nos
acompanhará em nossa tarefa: “Certamente eu estarei sempre convosco, até o final dos tempos” (Mateus
28:20). Isto é alcançado através do Espírito de Deus que vive em nós. O evangelismo e o discipulado estão tão
próximos do coração de Jesus que Ele estará conosco nessas tarefas, dando-nos o poder de realizá-las.
Devemos confiar que Cristo ajuda. Há uma aviso implícito aqui. O discipulado requer muito mais do
que meros programas ou técnicas. Ele exige que nós em todos os momentos contemos com o poder e a
presença de Jesus Cristo, pelo Espírito que habita em nós. Temos os Seu mandamento para fazer esta tarefa, e
Ele vai fazê-la através de nós.
Discipulado provoca uma dinâmica relacional, não um modo de educação estática. Um dos aspectos
mais claros do discipulado de Jesus é aquele que Ele demonstra no Seu relacionamento com os Doze. Utilizando
um método completamente oposto ao que muitas universidades usam, onde o "professor" é uma figura
distante passando informações para o aluno apenas através de palestras, o método de Jesus era envolver-se
diretamente de certa forma, íntima e pessoal com aqueles que Ele estava discipulando.
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À luz disto, a declaração de missão do XA assume este compromisso: “É a nossa convicção que o
discipulado é melhor realizado num contexto relacional do crente amadurecido ajudando a nutrir membros
mais jovens da comunidade”.

Nossa motivação para o discipULado
A fim de buscar relacionamentos de discipulado de uma forma saudável, devemos internalizar a
motivação de Jesus ao discipular os Doze. Sua motivação essencial e principal para o que Ele fez durante Seu
ministério terreno é encontrada em João 17:04: “Eu glorifiquei-Te na terra”. Dar glória a Deus também deve
ser nossa principal motivação. Se glorificar a Deus for o centro do nosso propósito, em seguida, uma série de
qualidades irão marcar a nossa relação de discipulado. Será marcado por uma obediência amorosa, e vamos
perceber que estamos fazendo a nossa tarefa como um ato de amor. Isto irá transbordar na nossa atitude para
com aqueles a quem nós discipularmos. Um espírito generoso de abnegação fluirá do nosso amor e obediência
a Cristo e nosso desejo de glorificar o Pai. O discipulado demanda tempo para estudo, oração, preparação e
um relacionamento cada vez maior. Portanto, o discipulador deve estar disposto a dar de si mesmo aos outros
com uma atitude de alegria e gratidão. Ele deve servir com humildade ao invés de uma fome de poder ou
prestígio. Assim como Jesus serviu no seu desejo de glorificar o Pai, nós também desejaremos servir, se o nosso
principal motivo for correto.

Compaixão pela hUmanidade deve ser nosso motivo SECUNdário.
Este motivo é secundário, porque é o subproduto de amar verdadeiramente a Deus e desejar vê-Lo
glorificado. Em Mateus 9:36, vemos a compaixão de Jesus pela humanidade. Essa compaixão resulta nos Doze
sendo enviados a evangelizar, entregar, e pastorear Israel (Mateus 10).
A maior expressão de compaixão de Jesus é vista em Sua morte. Observe como Ele é movido pela
compaixão e como essa atitude é estendida ao Seu grupo de discipulado em termos de amor, aceitação,
paciência e firme compromisso. Nossa compaixão como ministros estudantis se expressa no estabelecimento
de nossas vidas de serviço pastoral ao próximo. Ao fazer isso, nos equipamos da forma necessária para ajudar
aos outros a amadurecer em seu desejo de glorificar a Deus e na sua capacidade de obedecer à comissão de
nosso Senhor.
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Estabelecer uma comunidade permanente, duradoura, proclamadora e produtiva deve ser nossa
terceira motivação. Está claro nas Escrituras que Jesus não apenas tinha a intenção de morrer e ressuscitar
pela humanidade, mas também deixar no mundo uma comunidade de seguidores que testemunharia a
respeito do evangelho a cada nova geração (Mateus 16:18; João 17:15,20). A fim de atingir esse objetivo, Jesus
discipulou um grupo fundamental de líderes (apóstolos). A fim de ser permanente, esta primeira comunidade
teve de proclamar o evangelho e ganhar novos membros para seu grupo. A fim de ser multigeracional, as novas
gerações tiveram de ser treinadas para proclamar as boas novas, assim substituindo as gerações anteriores, à
medida que eles sairiam de cena.
O treinamento exigiu reunir os crentes mais jovens em comunidades, a fim de equipá-los para todos
os aspectos da vida e mensagem cristã. Este equipamento ocorreu num contexto de discipulado-nutrição. À
medida que novos convertidos eram treinados e amadureciam, havia uma liberação desses discípulos para que
saíssem e “fizessem o trabalho do ministério”. Assim, uma geração de discípulos passou para uma nova geração
as motivações e os métodos de Jesus, bem como a mensagem que eles mesmos tinham experimentado — a
mensagem do “renascimento e renovação através do Espírito Santo”.
Ao discipular os Doze, Jesus estabeleceu uma comunidade permanente que tem por vinte séculos
proclamado o evangelho e discipulado seus convertidos, garantindo assim um alcance contínuo e
multigeracional.

O propósito de discipULado
A tendência em nossa cultura é considerar as empresas de sucesso as que acabam sendo grandes e
ricas. Nós muitas vezes associamos números com sucesso ou pensamos que um edifício grande e próspero de
alguma forma mostra que a bênção de Deus está num trabalho específico. Numa análise final, nenhum desses
são indicativos de ser fiel à comissão de Cristo. Em vez desses valores culturais, devemos buscar os princípios
que controlaram o ministério de Jesus e as metas que Ele estava objetivando. É por cumprir fielmente aos
comandos e propósitos de Deus que seremos verdadeiramente bem-sucedidos, e não por preencheram os
critérios de sucesso do mundo. O propósito central do ministério de Cristo foi, basicamente, composto por
duas vertentes:
1)
Reconciliar a humanidade de volta com Deus através de Seu sacrifício expiatório (Mateus 1:21, Lucas
19:10, João 12:47); e
2) Discipular aqueles que responderem ao seu chamado de reconciliação, e enviá-los (Marcos 3:14-15,
Lucas 9:1-6; 10:1-17) com a mensagem da reconciliação.
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Métodos do discipULado de JeSUS
Em Jesus Cristo temos um exemplo perfeito do caráter e dos propósitos do Pai (Hebreus 1:3).
Deveríamos ser aprendizes, não só das palavras de Jesus, mas também de Seus métodos. Ao estudar os
Evangelhos, você vai descobrir quatro categorias básicas de pessoas a quem Jesus ministrou.
Jesus e as multidões. Ao ler as histórias do ministério de Jesus, não se pode fugir do fato de que Jesus
tinha um grande número de seguidores. Todo lugar público que Ele passava, Ele era saudado pelas multidões
necessitadas. Ele era o homem do momento e, pela aparência exterior, muito bem sucedido. Mas Jesus era
movido por um plano maior do que isso, um plano eterno. Mesmo que parecia que o mundo estava indo atrás
dEle (João 12:19), as pessoas o seguindo em massa por cura e pão não era suficiente. Jesus estava à procura
por discípulos.
Jesus e os discípulos. O Evangelho de João nos diz que junto com esta multidão estavam muitos
discípulos (João 6:66), que acreditavam que Jesus era um rabino ou mestre enviado por Deus. Essas eram as
pessoas que acabariam por serem os portadores das boas novas, mas não antes de terem sido profundamente
testados separados dos membros mal motivados e mal-intencionados. Embora Jesus tivesse as multidões e um
muitos alunos seguidores, Ele, todavia, não se contentou em sentar-se e apreciar o louvor. Ele seguiu em frente.
Jesus e os doze. No Evangelho de Lucas, lemos: "E quando era dia (Jesus havia orado a noite toda),
chamou a si os Seus discípulos: e deles escolheu doze, a quem também deu o nome de apóstolos” (Lucas 6:13).
Era para ser com esses 12 homens que Jesus iria passar a maior quantidade de tempo (Marcos 3:14), durante
seu ministério terreno. Estes 12 discípulos receberam continuamente o Seu ensinamento e O viram trabalhar.
Com exceção do traidor, esses homens tiveram a responsabilidade de liderar a Igreja nascente (Mateus 28:1620). Robert Coleman fala disso da seguinte forma, “Tudo começou quando Jesus chamou alguns homens para
segui-Lo. Isto revelou imediatamente a direção que tomaria a Sua estratégia evangelística. Sua preocupação
não estava com os programas para alcançar as multidões, mas com os homens que as multidões viriam a seguir.
O mais notável que possa parecer, Jesus começou a juntar estes homens antes que Ele mesmo organizasse
uma campanha evangelística ou ainda pregasse um sermão em público. Os homens eram o Seu método de
ganhar o mundo para Deus”.

QUALIDADes de estilo discipULado de jesUS
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O objetivo inicia l do plano de Jesus foi alistar homens que pudessem testemunhar a Sua vida e levar a
Sua Palavra depois que Ele voltasse para o Pai. O que Jesus estava fazendo? Sua vida e ações eram governadas
por Seus objetivos. Ele fez o que era necessário para cumprir Seus propósitos. Ele veio para ganhar homens e
estabelecer uma Igreja de testemunhas num mundo perdido. Ele tinha muito a ensinar e mostrar e pouco
tempo para fazer isso. Então, Jesus seguiu um princípio fundamental de ensino: quanto menor o grupo, maior
será a oportunidade para que o ensino seja eficaz.
A pergunta de um a um. Se a eficácia do treinamento aumenta com a concentração do tamanho do
grupo, parece lógico pensar que o meio mais eficaz de discipular está no contexto do um a um. Mas isso é
realmente verdade? Mais uma vez temos de confiar no mestre da nossa direção. É interessante notar que
raramente vemos Jesus com apenas uma pessoa. Nós vemos Jesus em algumas situações um a um
ocasionalmente, mas estes parecem ser momentos de evangelismo (a mulher no poço) ou correção
(repreendendo Pedro), e mesmo esses momentos são raros.
Uma parte do método do Mestre era treinar um pequeno grupo de seguidores de tal maneira que eles
não aprendiam só dele, mas também das ações e reações uns dos outros. Nós não pretendemos impedir o
método um a um totalmente ou dar a entender que ele não pode ser usado para discipular pessoas em Cristo,
mas nossa ênfase está em pequenos grupos reunidos. Temos de usar nossos dons e nosso tempo e os dons e
o tempo dos outros de forma eficaz. Uma grande aprendizado ocorre à medida que as pessoas crescem juntas
em Cristo que seria desperdiçada se fosse no um a um.
Este é o princípio subjacente do discipulado em pequenos grupos. O ensino de grandes grupos não irá
por si só, produzir a mesma qualidade de discipulado que um pequeno grupo poderá experimentar. Jesus
disse: “Ide, portanto, fazei discípulos de todos os povos... e ensina-os a guardar tudo o que vos tenho
ordenado” (Mateus 28:19, 20). Devemos perguntar: “Será que o nosso método é o meio mais bíblico eficaz
para este fim?” Se não, então devemos avançar para o padrão que Jesus estabelece para nós na Palavra. Para
fazer discípulos como Jesus pretende, temos de avançar em direção a uma maior conformidade com as
qualidades encontradas no estilo de discipulado de Jesus.
Ensine verbalmente. “Comece... para ensinar” (Atos 1:1). Jesus ensinou a verdade não apenas por
ações, mas também pelas instruções verbais. O discipulado implica no ensino da revelação de Cristo. O
desenvolvimento do estudo das Escrituras e o uso das Escrituras pelo povo de Deus são partes indispensáveis
de nosso discipulado.
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Desenvolver relacionamentos. “... eles deveriam estar com ele” (Marcos 3:14). Jesus se fez disponível
para uma associação pessoal de perto. Discipulado é um relacionamento, não um programa mecanicista.
Devemos desenvolver uma comunhão pastoral entre o povo de Deus à medida que os discipulamos.
Equipe os discípulos para se reproduzerem. Ele “começou a enviá-los (Seus discípulos) em pares”
(Marcos 6:7). Jesus "começou" (no grego isso fala do início de um processo contínuo). Discipulado é um
processo multigeracional que envolve o evangelismo, ensino e envio (Deuteronômio 6:1,2). Temos também de
equipar o povo de Deus e liberá-los para produzir discípulos através da evangelização e instrução (2 Timóteo
2:2).
Desenvolva o compartilhamento e encorajamento mútuo. “Os apóstolos se reuniram em torno de
Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito” (Marcos 6:30). Discipulado implica na prestação de contas aos
comandos de Cristo e nosso ministério para com Ele. Deve haver o desenvolvimento do compartilhar e
suporte mútuo, bem como incentivar e confrontar os nossos relacionamentos de discipulado (Gálatas 6:02,
Efésios 5:21).
Desenvolva habilidades. “ ‘Sigam-me’, disse Jesus, ‘e eu vos farei pescadores de homens” (Mateus
4:19). Discipulado inclui o desenvolvimento de competências. Temos também de dotar o povo de Deus nas
habilidades de estudo da Bíblia, ensino, a oração, dinâmicas em grupos pequenos, etc.

Crescimento espiritUAL
Discipulado em pequenos grupos é o método do Mestre e o padrão do Novo Testamento exercido pelo
apóstolo Paulo em resposta ao comando de Jesus. Ele compreende a dinâmica espiritual e relacional essencial
para o crescimento e a formação de uma única pessoa como indivíduo e no contexto da comunidade cristã. Ele
é pragmático e ele funciona. Cuidado aqui! Simplesmente porque algo funciona não significa que ele é um
método válido de ministério; no entanto, porque é modelado por Jesus somos obrigados a agir de forma
semelhante.
Os seguintes pontos são baseados numa preocupação com o

equilíbrio e plenitude

na formação do discípulo e experiência de vida.
Desenvolva cristãos maduros com liderança de qualidade. Chame o indivíduo para uma vida
consagrada ao serviço. Em Efésios 4, Paulo afirma que o propósito dos cinco dons de liderança é preparar os
crentes para o trabalho do ministério. Não podemos simplesmente trabalhar com o objetivo de ter seguidores
saudáveis, mas deve ser de continuar e desenvolver uma liderança eficaz para que o trabalho cresça e
mantenha sua qualidade (Êxodo 18:13-27).
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Exemplo do processo de multigeracional de discipulado. Paulo, em sua carta a Timóteo (2 Tm. 2:2), dá
uma excelente sinopse deste aspecto multiplicador do discipulado em pequenos grupos: “E o que de mim,
entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os
outros”. Como Paulo havia discipulado Timóteo e outros, Timóteo deveria então tomar um grupo de homens
que fossem fiéis e discípulá-los no caminho do Senhor. Aqueles que Timóteo discipulou deveriam então
discipular seus próprios grupos que por sua vez iriam fazer o mesmo. Desenvolva cuidado pastoral verdadeiro.
Integre as pessoas numa comunidade de cuidado pastoral. Jesus tinha um grande fardo pelo povo, porque eles
não tiveram o cuidado pastoral adequado (Mateus 9:36,37). Em João 21:15-17, Ele ordena a Pedro “apascenta
as minhas ovelhas”, e em Jeremias 3:15, Deus promete bons pastores para o Seu povo.
A tarefa de um pastor é equipar os santos para a obra do ministério, “para que o corpo de Cristo seja
edificado e torne-se maduro Então vamos deixar de ser crianças, inconstantes, levandos em roda por todo
vento de doutrina” (Efésios 4:12-14). Equipar consome tempo. Enquanto um pastor pode ensinar centenas de
ovelhas, é preciso muitos capacitadores para atender às necessidades mais pessoais das ovelhas e treiná-las.
Pequenos grupos de discipulado são destinados a desenvolver a liderança necessária para cuidar
adequadamente e equipar a comunidade pastoralmente.
Moisés poderia liderar as ovelhas de Israel seguindo a nuvem, mas ele não podia atender as
necessidades pessoais de todos. Devemos tomar cuidado para não supor em nossas ações, que somos mais
capazes do que Moisés, ou mesmo Jesus, em dar uma atenção pastoral adequada a um grande rebanho.
Devemos aceitar nossas limitações humanas e humildemente aceitar que não podemos fazer o trabalhar
sozinhos. Tentar fazê-lo é garantir que nossos esforços resultarão na produção de pessoas fracas que não
têm capacidade ou ônus para discipular as nações ou edificar o Corpo. À medida que uma comunidade de
pessoas cresce, você poderá facilmente acabar com um crescente ministério estudantil, pela fraqueza e
superficialicidade das pessoas envolvidas.
Desenvolver uma comunidade cheia de amor e comunhão. Ensine as pessoas a pôr a comunhão em
prática expressando amor e apoio uns para com os outros. Jesus disse que o mundo iria conhecer a Igreja pelo
amor que seus membros expressam uns aos outro. Mas vamos e convenhamos; é muito duro desenvolver
esse tipo de amor quando você está num edifício somente uma vez por semana com um grande número de
pessoas. Grandes grupos podem adorar, orar e ouvir a ministração da Palavra, mas isso, por si só, não dá
oportunidade para o desenvolvimento de um relacionamento estreito, amoroso, confrontante. No discipulado
num pequeno grupo, damos a oportunidade para algumas pessoas a desenvolverem as qualidades do amor
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de Deus, uns para com os outros. Onde o amor, a confiança e a aliança têm sido desenvolvidas, nós podemos
descobrir as necessidades um do outro e juntos atender as necessidades daquelas poucas pessoas que Deus
colocou conosco através do ministério do Espírito de Cristo.
É nestes pequenos grupos que podemos encontrar uma morte para o nosso profundo egocentrismo
e um nascimento do serviço. Eu não estou dizendo que o amor não pode existir em um grupo grande, pois
pode e deve. Mas a qualidade do nosso amor vai depender do amor que o pequeno grupo desenvolve e traz
para o encontro de toda a comunidade.
Desenvolver um estilo de vida missionário. Chamar os outros para continuar o ministério de Jesus no
mundo. Cristo nos comissionou a dois propósitos relacionados. Se pequenos grupos são bíblicos, eles devem
ser voltados para fora em propósito e em espírito evangélico. Há o perigo de que os grupos de discipulado
pequenos possam acabar voltados para dentro. O grande teste da eficácia de qualquer grupo pequeno é o seu
impacto na congregação maior e no mundo sedento. Discipulado que não resulta em evangelismo é um
discipulado com defeito. O grupo pequeno de discipulado é um lugar onde os indivíduos são preparados para
entender o evangelho e para partilhar com outros. É um pequeno grupo de pessoas que carregam as boas
novas ao seu dormitório, bloco, cidade e mundo.
Deve-se notar que essas áreas listadas acima e suas aplicações práticas devem constantemente se
sobrepor nas experiências diárias. Essa é a vantagem desta abordagem. O estudante recebe uma base da vida
espiritual em oposição a qualquer um aspecto particular da vida cristã ou serviço.
Discipulado é um processo duro e demorado. Seus resultados não são instantâneos, mas devemos
estar dispostos a nos submeter a esta tarefa mais lenta e mais tediosa, se desejarmos que qualquer ministério
tenha resultados crescentes e duradouros.
Se quisermos fazer líderes e não apenas seguidores, então nós devemos conhecer pessoas de tal forma
que o conhecimento, as habilidades e experiência são dadas a eles. Não é o suficiente que as pessoas saibam
a verdade; elas também devem ser capazes de viver a verdade e dá-la a outros.
Quão grande desafio e privilégio Deus ofereceu para nós, que somos o Seu povo. Chamou-nos para si
mesmo, Ele nos dá o incrível privilégio de amar e treinar novas gerações de líderes, à medida que Ele nos chama
para participar do Seu “Plano Mestre”.
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Capítulo 11 Grupos de Discipulado
A estratégia do Reino
Fazer discípulos é um processo deliberado e específico que requer estratégia, tempo e oração. Nesse
processo, cristãos maduros compartilham (através de um relacionamento pessoal) seu conhecimento e
experiência no Senhor Jesus a cristãos menos maduros com a finalidade de levá-los a uma situação de: 1)
completa submissão ao senhorio de Jesus; 2) transformação de vida em conformidade com os princípios do
reino de Deus; e 3) reprodução de ministério. Discipulado descreve tal processo de desenvolvimento espiritual
que se estende do nascimento à reprodução e inclui todas as dores e necessidades de paternidade espiritual
associadas.
Como qualquer ministério, o discipulado é um esforço conjunto, o qual envolve tanto Deus quanto o
homem. A responsabilidade de Deus é mudar vidas pelo Seu Espírito e trazê-las à liberdade, maturidade e pode
espiritual. A parte do homem é meramente encorajar e capacitar essa operação do Espírito Santo nas vidas dos
discípulos.
A responsabilidade do líder é construir sobre os fundamentos da oração e do relacionamento. É
essencial, primeiramente, orar fervorosamente e regularmente por aqueles a que você discípula. Um
investimento de oração de um ano ou dois na vida de uma pessoa pode em si mesmo render resultados
ilimitados por toda eternidade! Então é essencial estar em relacionamento próximo com aqueles a quem você
discipula. É no contexto de conhecer e ser conhecido que o ensinamento e a formação de vida mais eficazes
acontecem. O discipulado é radicado na habilidade de amar verdadeiramente e relacionar-se pessoalmente
com outros. Jesus chamou os Doze para primeiramente estar “com Ele” (Marcos 3:14).
Embora numerosos meios de discipulado possam existir em diferentes situações de ministério, os
princípios a seguir são baseados primeiramente no modelo de discipulado de pequenos grupos.

Seleção
Ore para que o Espírito Santo revele a você, enquanto você espera nEle, quem deve estar no seu grupo.
Deixe-O falar a você sobre certos indivíduos através dos outros líderes da sua comunidade. Olhe ao redor e
veja com quem Deus já lhe colocou em relacionamento. Permita que as necessidades de sua comunidade lhe
guiem igualmente. Discuta com cada um dos possíveis membros do grupo o que significa ser discipulado e o
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tipo de fidelidade e diligência que isso requer. Use de sabedoria, mas não hesite exigir compromisso, e mesmo
sacrifício, por parte deles. Em troca, compartilhe a natureza do seu compromisso para com a vida de cada um
deles. O líder pode ser bem treinado e os membros ter corações cristãos bons e calorosos, mas sem
compromisso, o pequeno grupo falhará. Compromisso é uma chave vital para o desenvolvimento de grupos de
discipulado em crescimento e confiantes.
Convoque as pessoas para um compromisso mútuo assim como Cristo nos chama a estar
comprometidos com Ele (veja Hebreus 10:24,25). Compromisso deve ser ensinado, esperado e modelado. Após
oração, concordem juntos nesses termos. Faça com que a questão do compromisso seja o primeiro item de
discussão na primeira reunião dos grupos de discipulado. Defina as expectativas e limites do compromisso
exigido. Se alguém não é capaz de declarar a sua vontade de cumprir com os requisitos mínimos, então sugira
que eles esperem até que suas agendas ou prioridades mudem, de modo que eles possam subscrever aos
compromissos do grupo.
Reunam-se regularmente como um grupo num horário estipulado ao menos uma vez por semana, num
período de até duas horas. Alcançar as metas do grupo de discipulado em menos tempo seria difícil. Em
universidades onde a maioria dos estudantes vive em residência, as reuniões acontecem melhor à noite ou no
entardecer, enquanto em universidades onde não é assim, o horário do almoço até o começo da tarde parece
funcionar melhor. Delineie um compromisso de grupo e desenvolva algumas metas iniciais para o grupo e cada
membro em particular.
Conforme o grupo cresce, aparecerá a necessidade de multiplicar-se. Lembre-se que, quanto maior o
grupo, menor é o tempo disponível para lidar com cada pessoa e portanto mais lento é o crescimento
relacional. Grupos maiores que seis precisam de contatos significativos entre si fora das reuniões do grupo de
discipulado. Quando o grupo alcança mais de 8, multiplique e comece outro grupo, dando a liderança dele a
um membro que se mostrou fiel.
Enquanto ambos tenham mérito, os grupos mais bem sucedidos são aqueles separados por gênero.
Questões de natureza íntima são frequentemente de grande preocupação para estudantes solteiros, e os
grupos mistos mostram serem inibidores dessas questões. Os grupos divididos parecem melhorar o
compromisso e um nível maior profundo de compartilhamento de vida. Eles também eliminam, de certo modo,
segundos motivos, brincadeiras ou possíveis favoritismos dentro do grupo. Seja flexível e discernente na sua
decisão quanto a essa questão.
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ForMUlando Uma abordagem geral
Tencione discipular primariamente dentro do grupo de discipulado. Tempo um a um adicional pode
ser gasto com os membros individuais paralelamente, conforme a necessidade. Cristãos mais novos geralmente
exigirão proporcionalmente mais tempo um a um que cristãos mais velhos. O mesmo se aplica àqueles cristãos
mais maduros que só agora começaram a tomar responsabilidades ministeriais mais sérias.
O discipulado não deve induzir à dependência de uma pessoa isolada para com o discipulador, mas
deve conduzi-la à vida corporativa da comunidade de crentes por meio de relacionamento e serviço
comprometidos. O discipulado também não é um relacionamento prolongado de aconselhamento, mas, ao
contrário, é um relacionamento fortalecedor e apoiador, o qual envolve e interage com a comunidade de
crentes em redor de maneiras construtivas.
Faça dos membros do seu grupo uma prioridade ministerial e relacional. Abra tempo na sua agenda
para manter-se em contato pessoal com cada membro individual ao menos mensalmente, e, se possível,
semanalmente ou quinzenalmente, por telefone ou em visitas pessoais. Não enfatize excessivamente o
ministério à custa da amizade. Os horários “não estruturados” com os membros do seu grupo são também
muito importantes. Relacione-se com eles tanto em ministério quanto em lazer. Deixe-os lhe conhecer do
mesmo modo como você vai os conhecendo.
Se o seu grupo é grande demais para você permanecer em contato regular com cada membro,
considere indicar um co-líder para trabalhar com você até que o líder possa conduzir um grupo sozinho,
momento em que o grupo pode então se dividir. Gaste tempo extra trabalhando com e treinando seu colíder.
Separe um tempo cada semana para preparar-se adequadamente para as reuniões de discipulado. Aproveite
o máximo do seu tempo quando estiver com o grupo, planejando em oração e com antecipação.
Líderes de grupos de discipulado precisam ter um tipo de supervisão e receber o apoio inerente ao
prestar contas. O pastor responsável pela universidade deve encontrar-se regularmente com os líderes dos
grupos de discipulado. Se não há nenhum pastor responsável pela universidade, os líderes devem se reunir
regularmente. Esse deve ser um momento de encorajamento, resolução de problemas e demarcação de metas,
revestido de oração com o líder e para o grupo de discipulado. A liderança é um papel solitário a se cumprir,
mas prestar contas a um supervisor que seja um facilitador solidário pode suavizar muito a pressão que
acompanha a liderança. Tenha como meta equipar cada um dos membros do seu grupo para, por sua vez,
discipularem outros. Mantenha essa meta diante deles durante o ano.
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O formato das reUNiões de disCIPUlado
Uma vez que os grupos de discipulados estejam formados e o tempo e lugar da reunião estejam
determinados, o que fazer com a reunião propriamente dita? Como atingir a meta? Vejamos um formato em
quatro fases para os grupos de discipulado.
Adoração. Em grupos de discipulado, adoração pode ser qualquer coisa, desde oração conversacional
e uma música, até o foco total em adoração a Deus através de música, versos da Escritura e dons espirituais.
Sua experiência de adoração será determinada pelo estilo com o qual os membros individuais se sentem
confortáveis. É um momento de transição das preocupações do dia para a reunião com os crentes para louvar
a Deus, do qual toda sabedoria e força vêm.
Conteúdo. Esse é o momento apropriado para ensinar habilidades como estudo bíblico, oração e
testemunho.
Compartilhamento. Uma reunião orientada para o conteúdo costuma perder de vista as necessidades
pessoais que os membros trazem consigo para a reunião de discipulado. O grupo de discipulado precisa
continuamente estar “atualizado” entre si. Atualizem-se mutuamente sobre as alegrias e tristezas da semana
que passou, expressem louvor a Deus pelas respostas à oração, ou compartilhem entre si as necessidades a
serem enfrentadas durante as próximas semanas. Sem esse tempo de compartilhamento, os grupos de
discipulado se tornarão secos em relacionamento.
Oração. Vocês agora podem orar muito especificamente uns pelos outros. A comunhão cresce entre
as pessoas quando elas oram umas pelas outras, e quando as respostas à oração começam a retornar ao grupo,
todo tipo de coisa acontecerá. Conforme oram uns pelos outros, os membros irão reconhecer que Deus
verdadeiramente se importa com eles e os ama ternamente.
Esse formato será utilizado como um “instrumento”, não como um “porrete”. Ir de uma fase à próxima
deve facilitar o crescimento e encorajamento a todos os membros. Mas não se prenda a esse formato
rigidamente. Se a adoração está fluindo especialmente bem numa noite, então deixe-a acontecer. Se alguém
vem ao encontro obviamente aflito, ministre imediatamente em vez de esperar até a fase de
compartilhamento para reconhecer a necessidade do seu amigo. Se uma fase parece empacar numa noite,
então sugira prosseguir para a próxima fase. Um líder de discipulado descobrirá ser essa uma moldura muito
útil a partir da qual operar.
Grupos de discipulado, em vez de ser um fim em si mesmos, são meios para um fim. Nosso objetivo é
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ser discípulos de nosso Senhor, e o grupo de discipulado é uma estrutura tremenda em facilitar o discipulado
em um contexto relacional. Mas devemos lembrar que a estrutura só provê a moldura na qual a “vida” pode
ocorrer. As estruturas não produzem a vida, Cristo sim.

Entender SUAs responsabilidades pessoais
O líder do discipulado é responsável pelo funcionamento e direcionamento gerais do grupo. Além de
orar regularmente para cada membro do grupo e liderar as reuniões do grupo, essa responsabilidade inclui:
Ser um amigo que ame incondicionalmente e seja profundamente preocupado com os membros do
grupo, sendo um irmão ou irmã comprometido com eles, e servindo-os da forma eu for necessária e adequada.
Ser um crente maduro que provê instrução. Isso envolve ser um exemplo que o grupo possa seguir;
treiná-los no básico do andar cristão; e prover visão, direção e supervisão no seu crescimento cristão.
Ser um diretor espiritual que forneça cuidado pastoral. Isso envolve “paternidade espiritual” (na qual
você toma responsabilidade espiritual pelo cuidado contínuo de cada membro do grupo), aconselhamento
pessoal, e o desenvolvimento do caráter e do ministério.
Como um líder de discipulado, você também identificará e treinará futuros líderes de discipulado. Você
deverá compartilhar mais e mais de suas responsabilidades de liderança com aquelas pessoas conforme o ano
progride.
O estilo de liderança mais útil em grupos de discipulado é aquele que se move de uma posição inicial
de controle para uma posição posterior de facilitação. Nas primeiras semanas o grupo estará um tanto
desconfortável entre si e inseguro sobre como ou o que compartilhar adequadamente. O líder deve, nesse
momento, demonstrar perante os outros o tipo de vida que ele espera tipificar o ano inteiro. Isso significa que
o líder deve ser o primeiro a compartilhar (histórias pessoais, testemunhos, respostas a discussão de questões,
etc.) e então colocar um padrão para que os demais sigam.
Depois do primeiro estágio, o líder deve mudar para uma posição de facilitador. O grupo deve agora
começar a ter o senso de “propriedade” em relação ao seu grupo. Eles estão agora se tornando atentos para a
maneira apropriada na qual eles devem abrir suas vidas uns aos outros. Nesse momento o líder deve auxiliar
seu compartilhamento, sublinhar verdades expressadas, fazer perguntas apropriadas, e fazer as transições
necessárias na reunião. O líder ainda está exemplificando transparência e afirmação, mas em uma maneira
menos controladora. Alguns chamaram essa transição de mudança de um estilo de liderança autocrático para
um democrático.
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Com respeito a suas qualificações para discipular, você não precisa ser uma pessoa extrovertida ou um
superstar para ser um bom líder de discipulado. Você deve, entretanto, querer ser reforçado nos dons de
liderança que você tem. Esse tipo de ministério exigirá que você esteja em um lugar de confiança como um
líder de modo que você possa instilar a mesma confiança humilde nos outros. Isso também requererá que você
planeje, ensine, tome iniciativa, motive, conclame ao compromisso, use autoridade com discrição, encoraje, e
aprenda a sutil arte da confrontação. Seja paciente consigo conforme você cresce.

Alvo #1 do discipULado: trans-geracional
Como a reprodução é central para proposta de discipulado (2 Timóteo 2:2), realmente pode ser dito
que o desenvolvimento da liderança é resultado direto do discipulado. Por essa razão o desenvolvimento da
liderança é uma das quatro metas do discipulado e envolve os quatro estágios seguintes.
O desenvolvimento dos líderes. Líderes são melhor estimulados em um ambiente equilibrado de
adoração, oração, estudo bíblico, relacionamento comprometido e responsabilidade. Um grupo de discipulado,
juntamente com a comunidade maior de crentes, é designado especificamente para proporcionar esse
ambiente.
A implantação da visão (Mateus 4:19). A meta desse estágio é ajudar o discípulo tanto a entender
quanto a articular sua missão, metas e responsabilidades como um líder ou em um ministério futuro. Esse é
um processo contínuo que busca instilar no discípulo o senso de missão na vida, um amor e compaixão pelas
pessoas, um entendimento do processo de discipulado, um compromisso de reproduzir crescimento espiritual
nos outros, uma voluntariedade para o sacrifício, e uma visão de reproduzir discípulos que serão líderes no
futuro.
A construção da estatura/caráter (Mateus 5:1-6). A meta desse estágio é o desenvolvimento adequado
do líder como pessoa. Esse é um processo de “formação” que busca desenvolver no discípulo um espírito
submisso e servo; as qualidades de caráter de um supervisor (1 Timóteo 3:1-7); uma vida ordeira (em
prioridades, relacionamentos, responsabilidades escolares ou laborais, momentos de silêncio, planejamento
do tempo, hábitos pessoais, administração dos negócios pessoais, etc.); relacionamentos saudáveis,
transparentes e solidários com a autoridade e com os semelhantes; e uma habilidade de tomar decisões,
resolver conflitos e lidar com a tensão.
O ensino de habilidades (Mateus 10:5 a 11:1). A meta desse estágio é ensinar eficazmente e equipar
os líderes no “como-fazer” prático da liderança e do ministério. Isso envolve ensinar um discípulo as habilidades
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cristãs básicas do estudo bíblico (memorização, meditação, investigação indutiva, etc.); oração/adoração
(incluindo a importância das horas “silenciosas” ou “devocionais” diárias); evangelismo pessoal; construção do
relacionamento; como levar alguém ao Senhor, acompanhá-los e orar com eles para que recebam o batismo
no Espírito Santo; os princípios básicos de como aconselhar e ministrar às pessoas; habilidades de organização
do tempo; várias habilidades específicas requeridas para implantação de tipos particulares de ministério (como
liderança de pequenos grupos) assim como um entendimento da proposta bíblica subjacente a esse ministério;
e começar a treinar e gastar tempo com outros líderes em potencial dentre aqueles com os quais você trabalha.
O desenvolvimento de dois elementos essenciais deve fundamentar o processo de desenvolvimento
da liderança (ou discipulado) de modo a maximizar sua eficiência e preservar seus resultados:
A delegação da responsabilidade (Marcos 6:7). Embora muitas habilidades sejam eficientemente
ensinadas por palavra e por exemplo, o melhor professor é a própria experiência de “pôr a mão na massa”.
Isso leva a instrução para fora do reino teórico e a coloca no reino prático. Busque compartilhar suas próprias
responsabilidades de ministério mais e mais com aqueles a quem você discipula. Responsabilidade, dada
sabiamente na hora certa, pode liberar o discípulo para novas situações de maturidade no Senhor.
A contínua supervisão e prestação de contas (Marcos 6:30). Essa é um dos aspectos do
desenvolvimento da liderança mais importantes, porém mais negligenciados. Avaliação e feedback são
essenciais para o crescimento do discípulo. Eles dão segurança e apoio, especialmente durante momentos de
nova liderança ou empreendimentos de crescimento pessoal.
Prestar contas é a resposta do discípulo à responsabilidade de “supervisionar” do discipulador. Envolve
análise, correção ou disciplina, e encorajamento, os quais são aparelhados para edificar e equipar o discípulo.
Um espírito errado de independência vai contra esse princípio. Prestação de contas simplesmente significa que
nós estamos todos em submissão mútua (Efésios 5:21). Então, no “temor de Cristo”, nós humildemente
convocamos uns aos outros a ser honestos sobre nosso andar com Cristo nosso serviço por
Ele.
Se queremos que novos discípulos emerjam da experiência do grupo de discipulado, os conceitos
devem ser ensinados de maneira transferível, de tal modo que um estudante possa facilmente pegá-los e
ensiná-los a outros. Um currículo de estudo anual para um grupo de discipulado poderia possivelmente incluir
tais tópicos como esses: métodos de estudo bíblico; vida pessoal de oração; habilidades básicas de adoração;
habilidades de evangelismo pessoal; construção de relacionamento (com colegas e autoridade); obediência e
senhorio; lidar com tentação, pecado e Satanás; disciplina, responsabilidade, e fidelidade; mordomia (do
tempo, dinheiro e dons espirituais); e qualidades e habilidades de liderança.
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Permita que as necessidades do grupo e a direção do Senhor ditem as áreas de concentração. As
porções de estudo das reuniões de grupo devem geralmente focar na autodescoberta e discussão. A dinâmica
de grupo mais valiosa ocorre no contexto da interação significativa entre os membros do grupo. Tarefas
semanais, as quais são apresentadas nas reuniões de grupo, são frequentemente úteis em gerar discussão e
experiências significativas de aprendizado.
Algumas possíveis abordagens de estudo incluem: estudos bíblicos discussivos com questões
preparadas sobre tópicos relevantes, passagens ou personagens na Bíblia; uso de guias de estudo bíblico
formando pergunta-resposta; uso de livros escritos sobre temas bíblicos (frequentemente com guias de estudo
disponíveis); discussão de estudos bíblicos pessoais ou atividades para casa semanais; e discussão do conteúdo
e aplicação dos ensinos semanais de grande grupo.
Todos os estudos de grupo devem ser fortemente orientados à aplicação pessoal pelos estudos,
garantindo que a verdade seja incorporada aos seus estilos de vida. Ensine aos membros do grupo a fazer suas
aplicações específicas o suficiente para que eles possam relatar de volta ao grupo sobre elas. Faça com que os
membros do grupo então prestem contas uns aos outros sobre conduzir suas aplicações de semana em
semana.
Do ponto de vista do líder. O desenvolvimento da liderança pode ser um processo lento, mas seja
paciente! Começar enfatizando o desenvolvimento da liderança requer maiores comprometimentos de tempo
e mudanças de prioridade por parte do ministro universitário médio, mas vale a pena! Há frequentemente
maiores problemas organizacionais a vencer treinando, dirigindo e supervisionando pessoalmente os
ministérios de numerosos líderes, mas isso pode ser feito! Líderes são frequentemente ameaçados pelos dons
e minsitérios daqueles trabalhadores que os ajudam, mas o fato de que esses trabalhadores exemplificam tais
dons deve trazer alegria ao líder! Dificuldades em delegar responsabilidade também impedem o
desenvolvimento adequado dos líderes, mas tente delegar e você ficará feliz em tê-lo feito.
Do ponto de vista do discípulo. Poucos que vêm de nossa sociedade mostram um estilo de vida
desapegado orientado a missões, então continue pregando a Grande Comissão! Em certos momentos há uma
falta de consagração total, então continue pregando compromisso! Há frequentemente conflitos de tempo
com estudo e/ou trabalho, então continue pregando prioridades! Muitas pessoas não vêem a si mesmas como
pessoas a quem Deus poderia usar, então continue pregando o poder de Deus! Muitas pessoas têm uma
autoestima muito baixa e medo tanto de falha quanto de erros, então continue pregando a graça de Deus!

100

CHI ALPHA CAMPUS Ministries

[Digite aqui]

CHI ALPHA ACADEMY – Pés Formosos
Formação de Líderes para o
Ministério Universitário
www.chialpha.com.br

Alvo #2 de Um grUpo de discipULado: cUIdado pastoral
Oferecer cuidado pastoral pessoal a membros do grupo é o segundo alvo de um grupo de discipulado.
Pastores ou anciãos no Novo Testamento eram frequentemente chamados pelos termos bispos ou supervisor
– termos que ajudam a descrever o ministério cuidador de uma pessoal pastoral. O cuidado pastoral oferecido
em um grupo de discipulado deve fornecer desenvolvimento da vida pessoa, supervisão e relacionamento. A
seguir são orientações sugeridas para o cuidado pastoral. Elas devem ser adaptadas às necessidades específicas
de cada membro individual do grupo.
Estabeleca o “alicerce espiritual”. Três experiencias fundamentais devem existir na vida de um
discípulo (Atos 2:38) – salvação, batismo em água e batismo no Espírito Santo. Encoraje compromisso diário
com o Senhor Jesus e com outros cristãos (Mateus 22:36-40). Encoraje a prestação de contas regular e abertura
para com você e com outros crentes (Efésios 5:21). Ensine as habilidades básicas da vida cristã, incluindo estudo
bíblico pessoal (1 Pedro 2:2), vida pessoal de oração (Mateus 6:6) e evangelismo pessoal (Mateus 10:32). Dê
instrução em verdades doutrinais fundamentais (2 Timóteo 3:16,17).
Lide com quaisquer áreas principais de pecado. Áreas principais de pecado frequentemente produzem
culpa, frustração e mais derrota. Ensine perdão sem condenação (graça) e, ainda assim, vitória pelo poder do
Espírito (Romanos 8:1,13). Às vezes confissão aberta de um pecado a uma outra pessoa é necessária para
libertação e cura (Tiago 5:16). Desenvolva um nível de confiança que permita confissão sempre que necessária.
Ensine o discípulo a resistir à tentação através de oração (Lucas 11:4), meditação na Palavra (Salmos 119:9-11)
e precaução (Romanos 13:14).
Encoraje reconciliação quando necessária. Trazer reconciliação e restituição envolve endireitar os
males feitos a outros (como devolver propriedade roubada) e pedir perdão àqueles contra os quais se pecou
(quando for possível e adequado fazê-lo). Ensine a necessidade de ter e manter uma consciência limpa (1
Timóteo 1:19). Renunciação específica de envolvimentos ocultistas passados pode também ser necessária
nesse estágio. Trabalhe para o desenvolvimento de uma vida ordeira (Colossenses 2:5). Isso inclui as áreas
listadas em “construindo uma estatura/caráter” anterioremente neste capítulo.
Entre no estágio do desenvolvimento de caráter. Esse aspecto do cuidado pastoral lida com os “pontos
cegos” no caráter e na personalidade de uma pessoa, assim como no desenvolvimento do fruto do Espírito
(Gálatas 5:22,23). Isso pode frequentemente envolver identificação de dons e também desenvolvimento.
Desenvolvimento do caráter requer a arte da confrontação sensível. Isso requer que um relacionamento forte,
de confiança e de amor seja desenvolvido entre você e o discípulo.
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Coloque metas de desenvolvimento para vida espiritual. Colocação de metas é uma questão de
extrema importância no cuidado pastoral. Sem isso, o processo de discipulado será nada mais que manutenção.
Metas dão direção e um padrão para avaliação periódica. A colocação de metas deve ser feita em oração de
modo a mover-se consistentemente com as prioridades de Deus na vida do discípulo. As metas devem ser
discutidas e decididas juntamente com a pessoa que está sendo discipulada. Elas devem ser baseadas na
necessidade e na mente do Senhor.
Limite as metas a somente duas ou três de cada vez e concordem sobre um certo período de tempo
no qual trabalharão. Como líder, desenvolva (com ajuda do Senhor) a estratégia para atingir essas metas, as
quais envolvem o indivíduo, o grupo e você mesmo, se necessário. Transcreva em papel essas metas individuais
e estratégias e mantenha-as para referência e futura manutenção de registro.
Forneça avaliação e encorajamento contínuos. Participe do crescimento dos membros do seu grupo.
Convoque-os tanto para prestar contas quanto para novos desafios. Seja um catalisador para uma grande visão
e crescimento mais profundo em suas vidas. Lembre-se de que a autoridade dada à liderança espiritual é a
autoridade para servir (Mateus 20:26). Uma relação de discipulado é uma relação ajudadora, em vez de
controladora. Ela respeita a responsabilidade individual de cada pessoa perante Deus e sempre promove um
senso de liberdade e dependência de Deus. Ela constrói homens e mulheres que são capazes de firmar-se por
si mesmos e “ir e fazer igualmente”.

Alvo #3 de Um grUpo de discipULado: cOMUNhão
O terceiro alvo de um grupo de discipulado é comunhão. Isso envolve relacionamentos interpessoais firmes,
partilha de vida, carregar os fardos uns dos outros, confissão, cura, conhecer e ser conhecido. Comunhão é
uma expressão direta da vida unida em Cristo (João 13:35). Projete atividades de grupo que encoragem os
membros a trabalhar juntos, orar por e apoiar uns aos outros, e prestar contas uns aos outros. Um plano
sugerido para desenvolver relações dentro da própria reunião de discipulado é:
Contar história. Em relacionamentos saudáveis, o pré-requisito para amar é conhecer. E para um grupo de
discipulado passar de um “conjunto de pessoas” a uma “comunidade de amor”, uma atmosfera de amor e
aceitação precisa ser facilitada. Isso é melhor alcançado permitindo as pessoas compartilhar suas histórias
pessoais – o que em seu passado contribuiu para o seu presente. Esperanças e sonhos, metas de vida, sucessos
e fracassos precisam ser expressados. Todo mundo tem uma história. Deixe-os contá-la.
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Afirmação. Compartilhar da sua vida pessoal com um grupo central de pessoas que estão interessadas
nela e se importam com você é uma experiência afirmadora. Mas o que é exigido aqui é uma sessão planejada
na qual o foco primário seja afirmação: uma declaração de aceitação e reconhecimento de cada membro do
grupo e dos dons únicos e contribuições que cada membro traz para o grupo. Isso é uma oportunidade de ir
além das expressões não verbais de aceitação e de fato verbalizar seu cuidado mútuo crescente. Coloque de
lado uma reunião de grupo inteira para essa sessão. Faça com que o grupo afirme cada membro, um de cada
vez, primeiro expressando você apreço por aquela pessoa e então identificando forças, dons e qualidades
cristãs particulares que são mais apreciadas. A pessoa que está sendo afirmada deve responder apenas com
“obrigado (a)” ou “eu concordo”. O propósito do processo de afirmação é convencer cada membro do grupo
da sua importância para Deus e para o grupo, então tenha uma reunião de afirmação imediatamente após você
ter completado o foco anterior (contar história). Conclua essa sessão com oração por cada pessoa.
Periodicamente (uma vez a cada 8 semanas), faça afirmação novamente. Somos chamados não apenas para
demonstrar nosso amor através de ações, mas também em palavras.
Colocar metas. Agora que uma certa base para relacionamento e trabalho conjunto foi estabelecida, coloque
metas para dar direção ao grupo e para dar expressão à qualidade das experiências de vida compartilhadas
dentro do grupo. Não esqueça de continuar a descobrir e afirmar uns aos outros conforme vocês crescem
juntos. A última meta é cumprir os maiores mandamentos como Jesus os expressou – amar a Deus como todo
o nosso ser e amar o nosso próprio como a nós mesmos. O grupo de discipulado é a estrutura que melhor ajuda
a comunhão a acontecer. Comunhão de almas e mentes é difícil de planejar. É mais frequentemente
encontrada emergindo espontaneamente quando o povo de Deus se reúne em Seu nome para cumprir Seus
desejos.

Alvo #4 de Um grUpo de discipULado: missão
Expressar missões é a quarta meta de um grupo de discipulado. Isso envolve evangelismo assim como
projetos que servem tanto comunicades seculares quanto cristãs. Os tipos de possibilidade de ministério são
tão variadas e numerosas quanto as necessidades. Como um grupo, não negligencie o chamado para uma
missão ou responsabilidade ministerial específica. Pelo contrário, deixe-o enriquecer, crescer, e desafiar sua
vida em conjunto. Leve a sério os imperativos da Grande Comissão do modo como eles se aplicam ao seu grupo.
Cultivem o senso de ser uma equipe ministerial. No evangelismo o lider deve não apenas ensinar as habilidades
necessárias, mas também servir de modelo delas perante os membros do grupo. Como um grupo, faça algumas
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decisões claras para alcançar. Então em oração planeje maneiras criativas de encontrar outros estudantes e
compartilhar Cristo com eles.
Projetos de serviço são outra poderosa expressão de missão. Eles podem variar desde procupações
com justiça social, a orações intercessórias, a colocar cadeiras para reuniões de grande grupo semanais. Elas
cultivam na vida do discípulo um senso real de serviço e preocupação com os necessitados. Permita o Senhor
guiá-lo conforme você tenta construir nos membros do seu grupo uma preocupação pelos outros e um estilo
de vida orientado a missões. Veja o seu grupo de discipulado como uma pequena expressão do reino de Deus
na terra. Dê a eles uma visão para alcançar o mundo!
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Capítulo 12 A Bíblia
A Bíblia
A Bíblia é um texto sagrado. Isto significa que ela deve ser lida de uma forma um pouco diferente de como se
lê qualquer outro livro. É difícil pensar em qualquer outro livro que devamos ler diariamente, mesmo que já o
tenhamos lido de capa a capa. Que outros escritos fariam os cristãos buscar ouvir e aplicar em si mesmos o seu
conteúdo várias vezes toda semana? Há algo especial sobre este Livro. Nestas páginas, e em nenhum outro
lugar, pode-se encontrar alimento espiritual. Estudantes diligentes da Bíblia descobrem que ao longo de anos
de lendo e relendo as mesmas histórias, eles continuam a deliciar-se com novas percepções e encorajamento
em suas vidas espirituais.
Como a Palavra de Deus, a Bíblia é a autoridade principal do cristão de fé e prática. É uma Palavra
viva e ativa, e é assim capaz de convencer o coração (Hebreus 4:12). Ela purifica do pecado (Efésios 5:26), e é
capaz de ajudar-nos a não pecar (Salmo 119:9-11). Ela tem o poder de provocar mudanças nas pessoas e
circunstâncias (Romanos 12:1,2, Isaías 55:11). É um guia para a vida (Salmo 119:105). Ela fornece a sabedoria
e a instrução para o procedimento maduro e eficaz dos discípulos de Cristo (2 Timóteo 3:14-16). É a Verdade,
e, portanto, pode nos manter afastados do engano (Salmo 119:160; João 17:17).
Este livro tem o poder de resolver contendas. A Bíblia costuma ter a palavra final sobre um assunto de
discórdia. Ele dá a direção e ilumina nossas vidas como nada mais pode fazer. É a medida de nosso sucesso ou
fracasso na vida cristã. A partir dela, aprendemos a nos tornar bons filhos e bons pais também. Ela define para
nós o que é um bom vizinho e como um marido deve tratar sua esposa. Em uma palavra, a Bíblia é autoridade.
A Bíblia afirma ser a revelação de Deus para seres humanos de todas as idades. Algumas partes dela
são tão simples que até uma criança pode entender. Felizmente, tudo o que é essencial para a salvação se
enquadra nessa categoria. Pode-se entrar em um relacionamento com Deus Pai através de Seu Filho, Jesus
Cristo, sem primeiro ir a um seminário. Na verdade, todas as informações necessárias para dar os primeiros
passos na vida cristã são muito simples.
No entanto, muitas outras partes da Bíblia não são facilmente compreendidas por leitores iniciantes.
Para compreender a ideia principal da Epístola de Paulo aos Gálatas, alguém precisa nos dizer quem foram os
Judaizantes. Afirmações de Jesus sobre aborrecer pai e mãe precisam ser definidas no contexto mais amplo de
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Seus ensinamentos sobre o amor. A maioria dos escritos dos profetas continuam a ser um mistério para nós,
até que tenhamos informações históricas e culturais essenciais.
Certamente, o Espírito Santo ilumina a mente do crente para que ele possa compreender as Escrituras
e enxergar onde sua vida necessita de encorajamento ou correção. Contudo, há uma ênfase no Novo
Testamento sobre o papel dos líderes da Igreja em providenciar instrução e orientação rumo à verdade bíblica.
Se tudo o que alguém precisasse fosse o poder do Espírito Santo e acesso a uma Bíblia, por que Paulo escreveria
longas cartas para explicar às Igrejas o significado do Antigo Testamento (a Bíblia deles), bem como as palavras
e ações de Jesus? 1 Coríntios 12 é enfático: nós precisamos uns dos outros! À medida que partilhamos uns com
os outros os frutos do auxílio do Espírito Santo e da pesquisa da Palavra de Deus, a Igreja inteira é beneficiada
e edificada.

A Bíblia: HUmana e divina
A boa interpretação está relacionada fundamentalmente à natureza da própria Bíblia. Aprendemos em
2 Timóteo 3:16 que todas as Escrituras são theopneustos, ou “sopradas por Deus”. É um livro de origem divina
e é, portanto, canon (latim para “regra”). Seu conteúdo serve como regra para nossa fé e nossas práticas.
Uma metáfora que pode ser útil é comparar a Palavra escrita de Deus com a Palavra viva de Deus, Jesus
Cristo. A teologia cristã ortodoxa afirma que Cristo é plenamente humano e plenamente divino, “verdadeiro
Deus e verdadeiro homem”. De modo semelhante, a Palavra escrita de Deus, a Bíblia, também é humana e
divina. Deus falou através deste livro como em nenhum outro. Estas palavras foram inspiradas pelo Espírito
Santo e continuam a ser usadas pelo Espírito para comunicar a verdade a respeito de Deus aos homens e
mulheres. E não só isso, mas as palavras deste Livro realmente levam o coração disposto à presença de Deus,
para que possamos não somente saber sobre Ele, mas conhecê-lo em um relacionamento vivo e dinâmico.
As palavras de Deus na linguagem dos homens. Contudo, a Bíblia não caiu simplesmente do céu. Por
mais de um milênio Deus progressivamente revelou-Se através de palavras e ações que foram lembrados e
registrados na língua e cultura de um povo: os hebreus. Uma vez que a linguagem muitas vezes transmite
conceitos na forma de metáforas, e uma vez que as metáforas estão enraizadas na cultura e nos costumes de
uma sociedade, torna-se extremamente importante que nós aprendamos tudo o que pudermos sobre esta
cultura.
Diferenças entre culturas. Vivemos em uma sociedade mergulhada em informação e em tecnologias
avançadas. A cultura hebraica foi agrária e tecnologicamente atrasada mesmo para seu tempo. Nossa cultura
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é falida em termos de linguagem do coração e autoexpressão na adoração. A cultura judaica dos tempos
bíblicos foi fabulosamente rica em imagens e metáforas, que deram expressão à sua experiência de conhecer
e ser conhecido por Deus. A cultura ocidental tende a ser orientada para realizações; a cultura hebraica antiga
era orientada para relacionamentos.
Diferenças de valores. Quando você ler a Bíblia, vai notar um contraste marcante entre os valores
assumidos pela cultura deles e os valores da nossa cultura. Eles colocavam muita ênfase na obediência e
discutiam pouco a autorrealização. Eles eram um povo que tinha experimentado grande sofrimento nas mãos
de tiranos, portanto, eles não qustionavam como um Deus bom poderia enviar pessoas más para o inferno. As
pessoas dos tempos bíblicos tendiam a ter uma consciência mais robusta do que nós, que temos a tendência
de entrar em uma introspecção sem fim. Eles sabia o que era bom e o que era mau. Nossa cultura sequer tem
certeza se essas categorias ainda são relevantes.
Algumas coisas nunca mudam. Não se engane: seu mundo não era simples ou idílico. Eles lidavam com
problemas complexos, que para nós parecem ter respostas fáceis só porque temos o benefício da perspectiva
histórica. Como nós, eles se preocupavam quando seus filhos estavam doentes, tinham problemas com
dinheiro, sentiam inveja de seus vizinhos, e tinha esperanças e sonhos. Eles experimentavam todas as emoções
que experimentamos com a mesma intensidade. Embora existam muitas diferenças importantes entre eles e
nós, há muitas semelhanças ainda mais importantes.
Outra área que não muda na Bíblia é a moralidade. A moral e os valores descritos na Bíblia não são
regras arbitrárias, que se enquadram apenas no tempo em que foram originalmente dadas. Elas são um reflexo
direto do caráter de Deus, que não varia com mudanças culturais ou pesquisas de opinião pública. As
expectativas de Deus sobre o homem são consistentes com o Seu caráter imutável.

Nós/agora e Eles/nAQUELE tempo
Uma vez que existem diferenças e semelhanças entre a cultura antiga da Bíblia e a nossa, precisamos
pensar de forma muito clara sobre como essas diferenças afetam a nossa leitura de um determinado texto
bíblico. É certamente possível que a mesma passagem possa significar coisas muito diferentes em culturas
diferentes e, de fato, esse é ocasionalmente o caso. O único lugar apropriado para começar a interpretação é
tentando descobrir o que uma passagem bíblica significava para os ouvintes originais a quem a mensagem foi
primeiramente direcionada. Em outras palavras, procuramos saber o que a passagem significava para
eles/naquele tempo antes de tentar aplicá-la para nós/agora.
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O caráter específico da Bíblia. Devemos sempre partir da suposição de que a passagem que estamos
lendo fazia sentido para os ouvintes ou leitores originais. Todos os documentos da Bíblia são específicos por
natureza. Isto significa que cada escritor da Bíblia escreveu para tratar de uma necessidade, problema ou para
dar expressão à adoração de uma determinada comunidade de pessoas. É nesta ocasião que o texto teve
origem. O Espírito Santo se movia sobre os escritores para tratar uma necessidade do povo de Deus em um
lugar particular e um tempo específico.
O grau em que podemos aplicar a passagem à nossa própria situação (nós/agora) é proporcional ao
grau de paralelismo que podemos traçar entre as nossas circunstâncias e as dos ouvintes originais
(eles/naquele tempo). A diferença entre nós/agora e eles/naquele tempo é chamada de distância histórica.
Nosso objetivo na interpretação será transpor a distância histórica para encontrar uma aplicação adequada da
mensagem bíblica para a nossa situação.
Exegese vs. Eisegese: uma definição. Compreender a diferença entre as duas palavras gregas exegese
e eisegese é absolutamente essencial para a nossa abordagem ao estudo da Bíblia. Elas compartilham a mesma
raiz: ago, que significa “conduzir”. Exegese significa “conduzir para fora” ou “explicar”. Esta é a maneira correta
de começar o nosso estudo das Escrituras. É a tentativa de permitir que as Escrituras falem por si mesmas e
tentar descobrir o que significava para eles/naquela época. Nosso objetivo na exegese é sentar-se no lugar dos
primeiros ouvintes e ouvir a Palavra de Deus como eles teriam ouvido e entendido.
Eisegese, por outro lado, significa “levar para”. Isto acontece quando o intérprete vê no texto o que
ele quer encontrar lá. Eisegese é a moldagem intencional ou não das Escrituras para que ela caiba dentro de
suas próprias crenças. Isto é o que procuramos evitar.
Profética vs. Constitutiva. Quase qualquer passagem da Bíblia pode ser lida em um dos dois modos:
constitutivo ou profético. Uma leitura constitutiva da Bíblia conforta os aflitos; uma leitura profética da Bíblia
aflige os confortáveis. Por exemplo, Isaías 40:1,2 é, obviamente, uma palavra de encorajamento ao povo de
Israel: eles em breve seriam libertos de seus opressores. No entanto, para os seus opressores, essa era uma
palavra de advertência profética. Israel em breve seria libertada e seu julgamento estava se aproximando. Da
mesma forma, Mateus 5:5 é uma palavra de edificação (constitutiva) para os mansos, mas uma palavra de
desafio (profética) para os orgulhosos e poderosos.
Parece ser uma característica da natureza humana tender a ler a Bíblia de uma forma constitutiva.
Queremos ver a nossa tradição, nossa opinião, ou a nossa posição afirmada, e é preciso um esforço extra para
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ver a mensagem profética ou desafiadora em um texto para nós. Uma das nossas tarefas mais importantes na
interpretação é deixar a Bíblia livre para ser profética, quando for apropriado à situação.
As Escrituras acima da tradição. A história da Igreja institucional ilustra claramente a tendência de
rebaixar a Bíblia para uma serva de dogmas e tradições. Mais uma vez isto se relaciona à tendência dos
intérpretes de querer ler a Bíblia apenas no modelo constitutivo; queremos ver a nossa tradição ser afirmada.
Devemos firmar o compromisso de permitir que a Bíblia diga o que o autor pretendia e, quando isso conflitar
com a nossa tradição, vamos reavaliar nossa tradição em vez de simplesmente mudar a interpretação para que
ela se ajuste à tradição.
Uma Bíblia Cristocêntrica. Uma das principais críticas de Jesus sobre os fariseus foi que eles viam a
Bíblia como sendo “plana”. Isso significa que eles não acreditavam que algumas passagens ou mandamentos
pudessem ser mais importantes do que outros. Isto permitiu-lhes concentrar em como deviam dar o dízimo da
produção de seu jardim ao templo e ignorar as necessidades de seus pais idosos (Mateus 23:23,24). Ele lhes
disse: “Vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo”.
Eticamente, havia uma clara prioridade em sua compreensão das Escrituras: "Amarás o Senhor teu
Deus com todo teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. ‘Este é o primeiro e maior
mandamento. E o segundo é semelhante a ele’: Ame o seu próximo como a ti mesmo. Toda a Lei e os Profetas
dependem desses dois mandamentos” (Mateus 22:37-40).
Uma vez que agora temos acesso a ambos Antigo e Novo Testamentos, o “pico” “centro” da Bíblia
para os cristãos é Jesus Cristo. Tudo que é registrado na Bíblia, ou antecipa-O ou reflete algo sobre Ele. Isso
ajuda na compreensão de certas passagens do Antigo Testamento, que descrevem eventos que muitas vezes
confundem seguidores de Jesus. Precisamos ter sempre em mente que somos imitadores de Jesus antes de
sermos imitadores de Josué ou até mesmo de Moisés.

Três métodos básicos de eSTUDo da Bíblia
Abordagem literal. A abordagem literal leva toda a Escritura ao pé da letra e aplica-a diretamente à
vida. Deve ser destacado que nenhum estudante sério da Bíblia a interpreta toda literalmente. Se Mateus 5:29
fosse interpretadas literalmente, haveria um bom número de cristãos caolhos em nossas Igrejas!
Deus falou através de pessoas e para pessoas que viviam em determinada cultura, com suas
instituições, costumes, conceitos e linguagem característicos – que são estranhos aos nossos. Portanto, a
Palavra de Deus pode ser melhor entendida se conhecermos a cultura em que foi expressa.

109

CHI ALPHA CAMPUS Ministries

[Digite aqui]

CHI ALPHA ACADEMY – Pés Formosos
Formação de Líderes para o
Ministério Universitário
www.chialpha.com.br

Abordagem histórica. A abordagem histórica estuda as Escrituras no seu contexto histórico, mas não
está preocupada em entender o seu significado para os dias de hoje. Em suas várias formas, esta é a abordagem
mais popular de estudo da Bíblia em salas de aula da universidade. Muitas vezes os alunos destas classes
procuram nossos ministérios porque tornaram-se insatisfeitos com o vazio dessa abordagem.
Como fazem todas as pessoas, os autores das Escrituras usaram a linguagem como um meio para transmitir
uma mensagem. Esta mensagem foi escrita intencionalmente pelo autor e podia ser compreendida por seu
público. Um estudo do contexto bíblico e histórico nos ajudará a determinar o seu significado.
Abordagem contextual. A abordagem contextual procura determinar o que o autor, inspirado pelo Espírito,
quis dizer a seu público, olhando para a passagem em seu contexto histórico, e em seguida aplicando um
sentido no contexto contemporâneo. Há pelo menos três razões pelas quais a abordagem contextual é a
melhor:
Passagens individuais das Escrituras não são declarações isoladas, mas fazem parte de um todo maior. Elas
fazem parte do documento em que foram escritos (por exemplo, evangelho, epístola), bem como de toda a
Bíblia (cânon).

Três fases do eSTUDO das EscritUras
Nosso estudo da Escritura consistirá de três fases: observação, interpretação, e aplicação. É importante
que sigamos esta sequência porque é necessário entender o que a Escritura significava, no seu contexto
original, antes de poder aplicá-la ao nosso próprio contexto contemporâneo.

Observação
O processo de estudo começa com a observação – familiarizar-se com o conteúdo da passagem que
você vai estudar e fazer as perguntas que o ajudarão a descobrir o seu significado.
Contexto. A palavra contexto é derivada de uma palavra latina que significa “tecer junto”. As
passagens bíblicas são tecidas em uma malha composta por seus contextos culturais, históricos, geográficos e
literários. A tentativa de separar uma passagem de seu contexto total aumenta a probabilidade de que a
interpretação seja distorcida.
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Contexto cultural, histórico, geográfico e literário. Foi apontado muitas vezes que a Bíblia não foi
escrita em um vácuo. Nós temos acesso a ricos recursos, que nos informam da história e cultura dos tempos
bíblicos. Não tirar proveito desses recursos é expor-se ao risco de oferecer uma interpretação obscurecida
pela ignorância. Como salientou Matthew Arnold: “Nenhum homem, que não saiba mais nada, conhece
minimamente sua Bíblia”.
Quase todo mundo sabe que quando Jesus lavou os pés de Seus discípulos em João 13, Ele estava
assumindo o papel de um servo de uma família judaica. Mas como sabemos disso? Essa informação está longe
de ser encontrada na própria Bíblia. Fomos informados por alguém que pesquisou os costumes das famílias
hebraicas antigas e seus escravos.
Da mesma forma, sem ao menos uma familiaridade mínima com a história da Crescente Fértil durante
os tempos bíblicos, estaríamos perdidos na hora de interpretar muitas das passagens nos Profetas Maiores e
Menores. Uma fonte acessível de informação histórica, geográfica e cultural é um bom dicionário bíblico ou
enciclopédia.
Contexto literário. Prestar atenção ao estilo literário da passagem que você está lendo e a como ela
se encaixa no resto do capítulo e livro é honrar seu contexto literário.
A passagem em estudo é parte de uma unidade literária, que pode ser identificada como um tipo
particular (gênero) da literatura, como narrativa, poesia, ou Evangelho, e muitas vezes se encaixa em um
formaro específico, como parábola, história de milagre, ou provérbio de sabedoria.
Tenha certeza de estar lidando com um pensamento completo quando você escolher uma passagem
para estudar. Uma Bíblia que indica divisão de parágrafos pode ser extremamente útil. No entanto, às vezes
você ainda precisa fazer seu próprio julgamento. Por exemplo, a Nova Versão Internacional (NVI) começa um
novo parágrafo em Efésios 5:22. Today's English Version (TEV), começa o novo parágrafo no versículo 21.
Estudos da gramática indicam que o novo parágrafo deve começar no versículo 21. Neste caso, isso faz uma
diferença significativa na interpretação da passagem.
O papel do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para dar-lhe olhos que veem e ouvidos que ouvem.
Não se apresse neste estágio, que muitas vezes é onde Deus fala o centro da mensagem ao seu coração. Leia
a passagem várias vezes, em oração e pensativo.
Impressões iniciais. Anote suas impressões iniciais. Se mais tarde, com base no seu estudo, você
descobrir que elas não eram precisas, você pode sempre descartá-las. É importante formar suas próprias ideias
sobre o texto sob a influência do Espírito Santo , sem as opiniões de comentaristas. Os comentaristas só podem
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ajudá-lo a considerar o que os estudiosos têm pensado sobre a sua passagem, não podem lhe dar a mensagem.
Consulte comentários apenas depois de ter feito o seu próprio estudo.
Perguntas do jornalismo. Além disso, seria útil seguir o padrão de perguntas do jornalismo: quem, o
quê, quando, onde, por quê e como. A pergunta mais básica que você pode fazer de qualquer texto é: “Qual é
a ideia?” Em outras palavras, qual é a mensagem básica que o escritor deseja passar?
Comparação de traduções. A comparação de traduções pode fornecer informações valiosas sobre a
sua passagem. Cada tradução é uma interpretação do texto original. Ao comparar diversas traduções, uma
pode esclarecer o significado de algumas palavras e frases da outra ou, pelo menos, tornar conhecida a gama
de significados possíveis para algumas outras.
Fazer as perguntas certas. A essência da boa exegese é aprender a fazer as perguntas certas. Muitas
más interpretações se devem às perguntas erradas feitas ao texto. Enquanto você lê a sua passagem, se
pergunte: “Quais eram as preocupações do público original?” e “Será que eles fariam esse tipo de perguntas
deste texto?”
Se a passagem não fornece a resposta ou os detalhes que você quer, então a questão provavelmente
não é importante para lidar com o texto. A Bíblia foi escrita para ensinar aos fiéis o caminho para o Céu, não
para responder todas as perguntas dos curiosos.
Há seis temas principais sobre os quais você pode esperar aprender nas Escrituras: Deus, você mesmo,
a humanidade, o sentido da vida, ajuda para viver e esperança para o futuro. Há três questões básicas que as
Escrituras respondem: Quem é Deus? Quem somos nós? O que Ele espera que façamos?
Fazer um caderno de perguntas. Tome nota de quaisquer problemas que você vê ou dúvidas que
possa ter sobre gramática, definições, conceitos, pessoas, lugares ou eventos. Muitas vezes, estas tornam-se
chaves para um maior conhecimento sobre a passagem e podem se tornar um ponto central em seu ensino.
Anote frases ou palavras repetidas. Por exemplo, se você está estudando Ezequiel, uma das primeiras coisas
que você vai notar é a repetição da frase, “…então eles saberão que eu sou o Senhor”. Isto torna-se uma
verdadeira chave para a compreensão do livro.
Anote temas recorrentes. Um dos temas favoritos de Paulo é “justiça é o relacionamento correto com
Deus”. Embora essa frase nunca apareça em suas epístolas, o tema se reflete em quase tudo o que ele escreve.
Você não consegue entender os ensinamentos de Jesus, até lidar com “A Grande Reversão”. Mais uma vez,
este termo não aparece em nenhum lugar nos Evangelhos, mas a ideia é constantemente repetida: “os
primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros”.
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Anote a principal preocupação do autor. Qual é a principal mensagem que o autor pretendia
transmitir para o público original? O que é importante para o autor?
Anote o contexto da passagem. Como sua passagem faz sentido no contexto mais amplo do livro
específico da Bíblia que você está lendo? O contexto bíblico é um só, que perpassa todos os livros e a Bíblia
com um todo. No entanto, é melhor começar estudando o contexto imediato da passagem em estudo.
Em primeiro lugar, analise o tema principal das passagens imediatamente antes e depois da que está
sendo estudada. Pergunte-se como o(s) tema(s) destas duas passagens afetam o significado e a importância da
que está sendo estudada. Também se pergunte qual o objetivo do autor em organizar o material nesta
seqüência particular.
Em segundo lugar, estude o contexto de todo o livro, olhando para passagens paralelas no livro que lidam com
os mesmos termos ou tema. Analise como eles contribuem para o significado da passagem. Passagens paralelas
importantes podem ser facilmente encontradas em uma Bíblia com referências cruzadas ou procurando por
palavras-chave em uma concordância.
Em terceiro lugar, estude o contexto de toda a Bíblia para descobrir o ensinamento geral das Escrituras
sobre este assunto. Isto deve ser feito primeiramente olhando para passagens paralelas em todos os livros do
mesmo autor, em seguida, em outros livros no mesmo Testamento, e depois em livros do outro Testamento.
Avalie o(s) ensino(s) da Bíblia sobre este assunto e analise como ela contribui para a compreensão do
significado da passagem em estudo.
Lembre-se, o contexto mais imediato provavelmente contribuirá mais diretamente para a
interpretação da passagem. No entanto, é o contexto mais amplo que geralmente nos protege de dar
demasiada ênfase a uma verdade em detrimento de outra. É importante que a nossa interpretação e ensino
da Bíblia reflitam o equilíbrio da própria Escritura.
Como esta passagem faz você se sentir? Encorajado ou culpado, auto-confiante ou humilde, feliz ou perplexo,
amado ou condenado? É importante que você identifique a sua “reação instintiva” para a passagem que você
está estudando a fim de efetivamente comunicá-lo ao seu grupo. Seja honesto sobre como você realmente se
sente sobre a passagem e não apenas sobre como você “deveria de sentir” sobre ela. Há uma diferença entre
o que você sente e o que você acha que deveria sentir sobre a passagem? Por quê?
Como a passagem se direciona a você pessoalmente? O que precisa acontecer entre você e Deus antes
que você possa pregar este texto? O que precisa acontecer entre você e seu irmão antes de você poder exortar
os outros com esta passagem? Tire um tempo para orar e meditar sobre este assunto. Escreva sua própria
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paráfrase preliminar. Esta é uma sugestão para as pessoas mais ambiciosas. Obviamente, uma certa
familiaridade com as línguas originais é pré-requisito para uma real tradução. No entanto, uma paráfrase com
base em uma comparação de várias versões da Bíblia irá aumentar imensamente a sua compreensão do texto.

Interpretação
Só depois de ter investigado cuidadosamente a passagem na observação, é apropriado iniciar a fase
interpretativa de estudo. Neste ponto, um esboço da passagem é muito útil.
Um esboço. Isto pode ser feito em qualquer formato que o ajude a obter uma visão geral do fluxo da
passagem. Ele deve mostrar como um pensamento flui para outro no texto em estudo.
Parágrafos servem para quebrar a passagem em seus temas e pensamentos principais. Um esboço
pode mostrar como uma ideia surge como o tema principal da passagem e como as outras ideias servem a esse
tema principal. Para o contorno, resuma o conteúdo do parágrafo em uma breve frase com suas próprias
palavras e a escreva, de forma que você possa ver o raciocínio da passagem. Isso se torna muito importante
com narrativas que apontam uma série de histórias em conjunto, tais como os Evangelhos. Você precisa
perguntar: “Por que essas parábolas estão agrupadas?” ou “Como isso se relaciona com o que Cristo qcqbou
de dizer?”
Esboço gramatical. Identifique os principais componentes gramaticais da sentença (isto é, sujeito,
verbo, predicado, adjetivos e advérbios) e mostre como todos eles funcionam juntos. Este tipo de interpretação
costuma ser muito útil no estudo das epístolas ou outras passagens onde a gramática é mais complexa.
Há problemas ou perguntas que surgiram a partir do texto e que um Dicionário Bíblico poderia ajudar
a solucionar? Você pode ter dúvidas sobre as áreas de: teologia bíblica (como justificação, santificação,
predestinação, santidade); questões concernentes à geografia, história, arqueologia (por exemplo: “Onde
estava a terra de Gósen?” “O que havia de tão ruim nos Assírios?” “Que tipo de divindade era Baal?”); áreas
da vida antiga, costumes, cultura (por exemplo, as atitudes para com os pobres, as atitudes para com as
mulheres, as expectativas da vinda do Messias), ou personagens pouco familiares (por exemplo, “Quem era
Ciro?” “Quem foi Mefibosete?”).
O estudo da vida. Esta é uma área especial de estudo, por vezes chamada introdução bíblica. Envolve
questões como autoria, ocasião, destino e data. O objetivo é entender a situação de vida dessa passagem em
particular e do documento do qual é parte. Isso envolverá compreender a perspectiva do autor, suas
preocupações e disposição, bem como a natureza específica do público a quem ela foi endereçada. Qual era a
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origem étnica do destinatário e seu status social? Eles eram perseguidos, ou estavam teologicamente
confusos?
Pode-se pensar na introdução bíblica do texto como escutar uma conversa telefônica em que só
podemos ouvir uma das partes falar. Para que a conversa faça qualquer sentido, devemos saber algo sobre
ambas as partes e as razões para os comentários de quem podemos ouvir (isso significa tentar descobrir o que
foi dito anteriormente pela parte que não podemos ouvir).
As melhores fontes para este tipo de informação são introduções e comentários. Introduções e
levantamentos de dados podem dar informações específicas sobre cada livro da Bíblia. Documentos sobre o
Antigo e o Novo Testamento são geralmente tratados em volumes separados. Um comentário vai fornecer
ajuda para um livro específico, como o Evangelho de Marcos. Em um bom comentário, a informação pode ser
encontrada por meio de uma introdução geral, bem como discussões sobre o texto ou passagem em particular.
Palavras-chave: Pode haver várias palavras ou termos em sua passagem que são fundamentais para a
compreensão do texto. Pode haver outras palavras na sua passagem com as quais você não está familiarizado
ou possui apenas um vago entendimento.
Significado léxico vs. Significado contextual: É importante manter em mente que uma palavra tem um
significado léxico ou do dicionário e um significado contextual. Os dicionários podem apenas dar sugestões
gerais sobre como uma palavra pode ser usada. Concordâncias mostram listas de ocorrências das palavras em
seu contexto e mostram como elas realmente são usadas. A Concordância é uma ferramenta mais precisa para
determinar o significado de uma palavra, pois você pode examinar exemplos de como ela é usada dentro de
determinado contexto.
Há questões que ainda não foram respondidas ou problemas que ainda não foram resolvidos pelo seu
estudo até agora? Você precisa comparar sua interpretação com o que outros disseram sobre a sua passgem?
Consulte um comentário. Só após ter completado os passos anteriores você deve consultar um
comentário. Um bom estudante da Palavra primeiro faz sua própria “escavação”. Cada comentário deve ser
julgado com base em seus próprios méritos (ou na falta deles). Uma ótima forma de se familiarizar com os
comentários e seus usos é utilizar o “A Guide to Selecting and Using Bible Commentaries” de Douglas Stuart
(Waco, TX: Word, 1990).
Atenção especial aos Evangelhos Sinóticos. Devido à quantia significativa de tempo dedicada por
muitos cristãos nos Evangelhos, vale a pena mencionar alguns aspectos importantes ao estudar este tipo de
literatura, especialmente os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Estes três Evangelhos são chamados de
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“Evangelhos Sinóticos”, porque eles compartilham vários trechos (a palavra sinótico vem do grego e significa
“de forma parecida”). Isto se deve ao fato de que Mateus e Lucas usaram Marcos para escrever seus próprios
Evangelhos. A luz disso, frequentemente é útil comparar esses Evangelhos quando eles tem passagens
paralelas.
Ao comparar as passagens pode-se ter mais clareza sobre os propósitos e preocupações específicos
do autor. Isso pode ser refletido através de modificações na forma, no uso de palavras diferentes, na omissão
de algumas partes da história, na sequência diferente dos eventos, ou por um contexto bíblico diferente (por
exemplo, passagens diferentes antes ou depois da passagem em estudo).
Isso pode ser visto em uma passagem como Marcos 10:46-52 e seus paralelos em Mateus e Lucas.
Quando comparamos Marcos com os outros dois, vemos que Marcos dá uma descrição muito mais detalhada
tanto do mendigo cego quanto da multidão. Só Marcos se refere aos discípulos, inclui as palavras “chamenno”
nos comandos de Jesus, menciona que Bartimeu “lançou fora sua capa” e usa a frase “no caminho”. Um efeito
que esses detalhes têm sobre a narrativa é que destacam o contraste entre as respostas de Jesus e as da
multidão a Bartimeu, o mendigo cego. O resultado é que o foco principal da passagem se torna “O chamado
para o discipulado: como se preparar e para quem é preparado”, ao invés de uma história de um milagre ou
uma lição de fé.
Esse tipo de abordagem dos Evangelhos torna-se muito mais fácil com a ajuda de um paralelo dos
Evangelhos, tal como A Harmony of the Gospels, de A. T. Robertson (New York: Harper & Row, 1950) ou
Synopsis of the Four Gospels, de Kurt Aland (United Bible Societies; 26th edition, 1982).

Aplicação
A fase final do estudo das Escrituras é a aplicação. O objetivo da aplicação é determinar qual o
significado da passagem para sua própria vida, Igreja, e mundo, e responder com obediência. É neste ponto
que trabalharemos na ponte entre eles/naquele tempo e nós/agora.
O processo de aplicação pode ser facilitado respondendo quatro perguntas:
1) Quais são as áreas da vida às quais essa passagem se direciona? Trata-se de unidade entre os
crentes, moral pessoal, uma situação desesperadora, um chamado para testemunhar, ou
responsabilidade social com nossos próximos? Por exemplo, em Marcos 10:46-52, os assuntos
principais são tanto que o chamado para o discipulado se extende a pessoas como mendigos cegos
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quanto que alguém se qualifica para o discipulado por sua contribuição ou sua necessidade. Qual
era a mensagem de Deus para o público original em relação a esses aspectos da vida?
2) Há alguma verdade para crer, uma atitude para mudar, uma ação a tomar, um pecado a confessar,
ou uma promessa na qual crer? Na história de Bartimeu, a mensagem de Deus é que o chamado
se extende a mendigos cegos e que alguém se qualifica para o discipulado por suas necessidades.
Devemos responder ao chamado em total dependência.
3) Quais as situações contemporâneas semelhantes às quais estes temas de vida se relacionam?
Apesar de provavelmente não haver muitos mendigos cegos em seu campus universitário, há
estudantes que possuem limitações físicas, são deficientes físicos, e que fazem sempre as
perguntas erradas em sala de aula. Há muitos tipos diferentes de pessoas na faculdade que são
rejeitados pela multidão, e frequentemente pela Igreja.
4) Como a mensagem de Deus pode ser aplicada a essas situações contemporâneas? A mensagem
de Deus pode ser aplicada basicamente da mesma forma. Precisamos extender o chamado para o
discipulado aos rejeitados e ignorados no campus. Precisamos nos assegurar de não manter
pessoas afastadas de Jesus por não terem nossa amizade, tendo uma má atitude ou ignorando
suas perguntas. Nós também precisamos lembrar que as únicas exigências para o discipulado são
uma necessidade por Jesus e o desejo de depender totalmente dEle. Isso era tudo o que Bartimeu
tinha a oferecer.

Como preparar Um sermão/mensagem/eSTUDo bíblico
Se você fez a interpretação e respondeu adequadamente as quatro questões de aplicação, então você
tem o material necessário para preparar um bom estudo. Aqui há algumas sugestões pertinentes para preparar
um estudo:
Selecione um tema. Reserve tempo suficiente para orar e esperar pela orientação de Deus para um
estudo ou uma série de estudos.
Desenvolva um esquema lógico. Faça um estudo claro e fácil de ser acompanhado. Não deve ser uma
mistura de informações, mas deve ter uma progressão de pensamentos que melhora sua ideia principal.
Organize o seu material de forma a servir este tema. Ele pode ser fofo, engraçado, brilhante ou profundo, mas
se não servir ao tema – jogue fora!
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Identifique sua audiência. Considere a composição e as necessidades de sua audiência e então adapte
o vocabulário, ilustrações e aplicações especialmente para eles. O mesmo estudo básico que você utilizou no
estudo doméstico pode ser usado no encontro do ministério estudantil. Assegure-se que seu estudo se
relaciona bem com o público.
Determine a esfera e as categorias de aplicação. A passagem se direciona a indivíduos ou grupos?
Cristãos ou não-cristãos? Fiéis ou infiéis? Esses temas da vida se relacionam a espiritualidade, relacionamentos,
comportamento social, etc.? Por exemplo, 1 Coríntios 3:12-17 é frequentemente aplicado para a
espiritualidade individual quando, na verdade, se direciona a como os líderes edificam a Igreja. Estamos
perdendo a mensagem que Deus queria transmitir por essa passagem.
Torne os pontos memoráveis. Tente usar frases ou palavras memoráveis para os seus pontos
principais, sempre que possível. Acrósticos e aliterações também podem ajudar.
Incorpore ilustrações. Lembre-se, as ilustrações devem servir para iluminar a verdade bíblica, e não
vice-versa. Ilustrações de sua própria vida ou da vida das pessoas que você conhece são geralmente mais
poderosas do que ilustrações de livros. Histórias quase sempre atraem mais a atenção das pessoas do que
princípios abstratos. Nunca use um estudante como ilustração sem permissão. Nunca use uma situação de
aconselhamento atual como ilustração. Se você quiser fazer piada com alguém, faça com você mesmo!
Construa a sua conclusão. Geralmente, você vai querer evitar introduzir novas ideias na sua conclusão,
mas construa sobre o que você já disse. Sempre responda à pergunta: “Então o que você quer que eu faça?”
na sua conclusão. Se você deixar a conclusão em aberto, os alunos irão perder a ideia.
Reserve tempo para algum tipo de resposta. Proporcione oportunidades para seus alunos reagirem
imediatamente ao seu estudo. Algumas ideias podem incluir: um apelo, uma oração de confissão, uma oração
de compromisso, uma oração de comissionamento, orar uns pelos outros, uma canção, oração e meditação
silenciosa, uma reunião após o estudo, ou uma oferta.

Como apresentar Um sermão/mensagem/eSTUDO bíblico
Seja real. Deixe sua “pessoa de pregador” ser a continuidade de quem você é nas conversas diárias.
Isto é o que significa ser real. Os estudantes estão acostumados a ouvir e avaliar diversos palestrantes todos
os dias. Você não irá longe sendo uma farsa. O verdadeiro você que aperece em sua pregação é o que a torna
interessante e especial.
Público-alvo. Fale com os alunos do primeiro semestre, não com os doutorandos. Nunca fale para
impressionar, mas para motivar. Tenha cuidado para não ir além do que seu público pode entender. Transmita
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uma presença calorosa. Faça o seu público sentir que você os quer bem. Uma audiência pode perdoar quase
qualquer coisa, exceto um palestrante egocêntrico. Mesmo que você precise corrigir e exortar seu público, isso
deve sempre ser feito com amor.
O milagre da pregação. Tenha em mente que a pregação/estudo bíblico é um milagre do Espírito Santo. É Ele
quem comunica as verdades espirituais para os ouvintes, independentemente da sua “performance”.
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Capítulo 13 Estudantes fazendo missões
ESTUDANtes são estratégicos para alcançar as nações
Estudantes cristãos são vitais para a evangelização do mundo com o evangelho de Jesus Cristo. A
história do envolvimento dos nossos alunos com missões dá evidência disso. David Howard, em “O poder
estudantil em missões mundiais” declarou: “Os estudantes sempre desempenharam um papel decisivo em
muitos dos maiores movimentos à frente da Igreja na evangelização mundial. Foi através de sua visão e energia
que a Igreja tem sido impelida várias vezes para esforços renovados de missão”. O historiador J. Edwin Orr, diz
que os movimentos estudantis, invariavelmente desenvolvem uma tendência missionária, sugerindo que este
ministério lembrou a Igreja de sua responsabilidade missionária.
Gordon L. Anderson, presidente da North Central University em Minneapolis, Minnesota, EUA, falando
de reavivamentos em faculdades, observou que em 1630, na Universidade de Paris, França, um avivamento
resultou em missionários indo para a África. Na Universidade de Halle, na Alemanha, entre 1710 e 1716, o
conde Nicholas von Zinzendorf teve desesperada paixão pelos perdidos que se transformou no Movimento
Missionário da Morávia. Em 1726, John Wesley, um estudante da Universidade de Oxford, Inglaterra, organizou
um grupo para estudar as Escrituras no campus e para chegar alcançar os pobres. Este “Clube Santo”acabaria
por levar à formação do movimento metodista. Em 1759, os alunos da Faculdade King, em Cambridge,
Inglaterra, se envolveriam com missões.
Avivamentos entre os estudantes universitários ocorreram entre 1816 e 1820 em Genebra, Suíça, e em
Berlim, na Alemanha. Em 1877, a Intercollegiate Christian Union começou na Universidade de Cambridge,
Inglaterra e, finalmente, fez o seu caminho para o Canadá e depois os Estados Unidos, tornando-se o que nós
conhecemos hoje como InterVarsity Christian Fellowship (IFES). Em 1882, novamente em Cambridge, Dwight
L. Moody falou e outro avivamento ocorreu. Em 1885, sete estudantes viajaram para a China para trabalhar
com J. Hudson Taylor.
Em 1802, o presidente da Yale University, Timothy Dwight, falou regularmente mensagens de
apologética. Um terço do corpo discente aceitou a Cristo. Esse avivamento se espalhou para outros campi na
costa leste dos Estados Unidos. Em 1806, um punhado de alunos foi o impulso para o que hoje é conhecido
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como o movimento missionário da América do Norte. Samuel Mills, um estudante do primeiro semestre da
Williams College e outros quatro estudantes criaram a “Reunião de Oração Haystack", o que levou a um
“Grande Avivamento nos EUA. Em 1888, Moody realizou uma conferência estudantil em seu retiro no Monte
Hermon, Massachusetts, EUA. O resultado foi o Student Volunteer Movement (Movimento Estudantil
Voluntário), que viu milhares de jovens irem para as missões em todo o mundo. O movimento Pentecostal
moderno, que começou na virada do século 20 tem as suas raízes em uma escola bíblica em Topeka, Kansas,
EUA, onde uma jovem estudante, Agnes Ozman, foi batizada no Espírito Santo, com a evidência de falar em
línguas.
O “movimento de Jesus” e da renovação carismática dos anos 1960 e 70 que varreram o mundo
também tocaram os campi universitários. Durante as décadas de 1980 e 90, um avivamento de confissão e
arrependimento se espalhou para várias Escolas Bíblicas, Universidades cristãs e para alguns campi seculares.

Os benefícios da missão esTUdantil para o grUPo local
Crescimento do grupo. Alunos que estão envolvidos em atividades de missões colhem os benefícios.
Este é um princípio bíblico, e não é surpreendente que ele funcione. Dr. Oswald J. Smith, ex-pastor da Igreja do
Povo em Toronto, Canadá, viveu este princípio antes de sua congregação. Deus começou a falar com Smith no
sentido de contribuir financeiramente com as missões, e as ofertas em sua primeira convenção totalizaram
US$ 3.500. Quase uma década depois, a oferta totalizou 597 mil dólares (1972). Em meados dos anos 70, a
Igreja do Povo estava dando mais de 700.000 dólares por ano para missões. Como resultado, a frequência à
Igreja quase triplicou durante este tempo, e até hoje a Igreja continua a aumentar suas doações anuais par a
missão. Embora Smith tenha falecido em 1986, seu legado e seu desafio para a Igreja continuam (trechos
tomados de “O Desafio das Missões”, Smith, Operation Mobilization Literature Ministry, edição de 1999). “Se
Deus quer a evangelização do mundo, e você se recusa a apoiar as missões, então você se opõem à vontade de
Deus” (Dr. Oswald J. Smith).
Sinais e maravilhas seguirão. Alunos envolvidos em missões são lançados para fora de sua rotina de
ministério, e são forçados a confiar completamente no Espírito Santo. Eles experimentam o sobrenatural de
novas formas, e sentem o desejo de ser usados da mesma forma em seu campus local.
Paixão pelos perdidos. Alunos envolvidos em missões estão ativamente envolvidos no evangelismo.
Seu alcance e compreensão do evangelismo aumentam. Eles começam a perceber que o evangelismo não é
tão difícil quanto eles achavam que era e que Deus pode e vai usá-los para levar as pessoas a Cristo. Muitas
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vezes, eles são expostos a novos métodos de compartilhar o evangelho que não têm sido utilizados em seu
campus local. Como resultado, eles retornam ansiosos para compartilhar Cristo com os seus colegas de sala,
colegas de quarto e amigos, e há um novo senso de confiança e unção.
Uma nova perspectiva. Para muitos alunos, a sua primeira experiência de intercâmcio cultural será
uma viagem missionária. Eles ouviram as notícias sobre pessoas com grandes necessidades físicas, tais como
aqueles que sofrem por causa de terremotos, guerras, inundações e fome. Eles também ouviram falar sobre a
grande necessidade espiritual dos perdidos. Agora, eles têm a oportunidade de conhecer essas pessoas e
vivenciar sua necessidade. As perspectivas dos estudantes mudam ao ver uma criança órfã de 3 anos de idade
mendigando nas ruas de Calcutá, ou ver uma comunidade inteira vivendo nos túmulos, no Cairo, porque este
é um abrigo acessível, ou ouvir um colega de 17 anos de idade, em Kosovo, contando como membros de sua
família foram violentados e mortos, mas como ele milagrosamente sobreviveu.
Acesso aos estudantes estrangeiros. Como os alunos interagem diretamente com pessoas de outra
cultura em seu ambiente, a compreensão dos alunos sobre a cultura, língua e povo é bastante reforçada. Na
maioria dos casos, quando os estudantes retornam de uma viagem missionária, desejam se conectar com os
alunos em seu campus, que são do país onde ele serviu. Isso aumenta a vontade do ministério no campus local
em alcançar estudantes estrangeiros.
Ministério ativo. Quando os alunos estão envolvidos em uma experiência missionária, o sucesso do
ministério depende diretamente deles, pois eles tornam-se os missionários. Eles experimentam uma grande
quantidade da responsabilidade pelo ministério que normalmente não é deles. A oportunidade de pregar em
cruzadas e nas esquinas das ruas, a colocação de mãos em oração, o confronto direto e deliberado com as
forças das trevas, e a interação com líderes espirituais de outras culturas acabam por desenvolver rapidamente
e discipular o estudante em um ministério ativo, que irá melhorar a sua eficácia no ministério no campus local.

Como nós respondemos? Vá, doe e ore
Vá! Seja um cristão mundial. Obtenha uma perspectiva global! Peça ao Senhor para ampliar sua visão
e seu coração para o mundo. Se informe. Seria inútil ir a outro lugar sem uma compreensão da demografia,
condição espiritual, e da história do seu destino.
Deus não está interessado em usar a elite, os linguistas talentosos (embora compreender a língua
seja benéfico), ou o palestrante mais eloquente. Ele está procurando por aqueles que estão dispostos a serviLo
em qualquer área, com qualquer capacidade.
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Doe! Estudantes têm dinheiro. Talvez não tenham muito, mas eles têm algum dinheiro. Quer seja
gasto em Cds, café, ingressos de cinema, etc., os alunos têm dinheiro para o que eles valorizam. Estudantes XA
devem se propor a ofertar, porque eles valorizam o que Cristo valoriza. Se Sua missão era procurar e salvar o
perdido, então nossa missão não deve ser diferente. Como podemos colocar essa missão em prática através
de nossas doações? Dê ofertas especiais frequentemente ao longo do ano. Isto irá aumentar a fé e visão em
todo o grupo. Como líder, seja um modelo também nesta área. Tornar a oferta uma parte de seu estilo de vida,
estimulará os alunos a seguir o seu exemplo. Jejue e dê para as missões o dinheiro que usaria para comer.
Ore! “A oração não nos equipa para a obra mais importante. A oração é a obra mais importante”
(Oswald Chambers). O XA nasceu da necessidade de um ministério pentecostal na universidade secular. A
oração coloca uma ênfase maior no trabalho que o Espírito de Deus faz em e através do nosso movimento,
então nos tornamos disponíveis para Ele. A história das missões conta que o movimento começou como um
resultado da oração. Este deve ser o foco central de por que nós vamos e de por que nós damos em primeiro
lugar.
“De longe, a maior necessidade das missões modernas é a da oração unida, definida e importuna” (“A
maior necessidade de Oração”, de John R. Mott). Além de tudo, os milhares de estudantes consagrados que se
entregaram a este trabalho nunca chegará aos grandes campos de colheita do mundo até que haja absoluta
conformidade com a condição humana estabelecida pelo Senhor em Sua ordem, “Pedi, pois, ao Senhor da
seara, que mande obreiros para sua colheita” (Mateus 9:38).

Dez maneiras de fazer com qUe seU grUPo tenha as missões em mente
1) Abrace o lema para as missões: Vá, doe e ore.
2) Ore por uma nação ou grupo de pessoas não alcançados a cada semana em sua reunião principal.
Gaste cinco minutos a cada semana durante a reunião para que um estudante diferente selecione um
país e destaque brevemente a demografia, história, religiões, economia e cultura da nação e povo, e,
então, liderar o grupo em oração. Use uma ferramenta como "Operação Mundo", de Patrick
Johnstone. Para mais informações, visite http://www.gmi.org/ow
3) Selecione um aluno para ser o coordenador de missões. Selecione um aluno do seu grupo para ser o
principal responsável por suas atividades semanais e eventos especiais de missões. Este deve ser um
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estudante que tenha mostrado paixão pelos perdidos e pelas nações do mundo e possua as qualidades
apropriadas de um líder que serve.
4) Convide missionários para falar com seus alunos em sua reunião semanal e nos pequenos grupos. Eles
podem ajudar a informar os seus alunos sobre as atividades atuais de missões de todo o mundo e de
várias oportunidades de serviço missionário, e os seus relatos vão desafiar seus alunos para a chamada
e compromisso da Grande Comissão de Cristo. Como resultado destas visitas, os alunos vão ganhar
maior conhecimento e paixão por outras partes do mundo e serão incentivados a interceder pelo
missionário e sua família.
5) Apoiar missionários mensalmente. Estudantes têm dinheiro para o que é importante para eles.
Quando eles percebem a importância de alcançar o mundo perdido para Cristo, eles vão querer dar,
então lhes dê oportunidade de fazê-lo. Se você desafiar os alunos e for um modelo em doações para
a missão, você será surpreendido em como eles vão darar liberalmente. Quando eles dão seu dinheiro,
dão também suas orações.
6) Agende uma convenção anual de missões. Tenha uma semana especial com ênfase na missão todos
os anos. Convide missionários a desafiar seus alunos à Grande Comissão de Cristo em pequenos grupos
e no seu grande grupo também. Desafie os estudantes a dar para as missões. Desafie-os a ir e a servir
em missões de curto e longo prazo. Promova um jantar especial de missões, enfatizando um povo,
grupo ou país. Enfatize de forma especial a oração pelas nações e pelos perdidos ao redor do mundo.
7) Forme um pequeno grupo de missões. Tenha um pequeno grupo dedicado ao estudo da paixão de
Deus pelos perdidos ao redor do mundo. “Até que o mundo inteiro saiba”, de Alicia Britt Chole, é uma
excelente ferramenta para este pequeno grupo. Visite o site www.onewholeworld.com para mais
informações.
8) Intercessão semanal pelas nações. Tenha uma reunião de oração especial semanal para orar e
interceder pelas nações.
9) Não basta enviar. Vá! Como o líder principal do ministério, seja um exemplo nas missões. Lidere uma
equipe a partir de seu grupo todo ano em uma viagem missionária de curto prazo. Não seja apenas o
treinador ou um jogador, seja o capitão da equipe e lidere-os.
10) Proporcione oportunidades para os seus alunos se envolverem diretamente em missões a cada ano.
Sirva com um missionário que seu grupo apoia ou que tenha visitado o seu grupo local. Continue a
desafiar os seus alunos para que sirvam também em missões de longo prazo.
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Capítulo 14 Alcançando Estudantes
Internacionais
Façam disCÍPUlos de todas as nações
A missão de Cristo (Lucas 11) e da Igreja (Atos 1) é fazer discípulos de Jesus Cristo em todas as nações.
Muitas nações diferentes ouviram o evangelho no dia de Pentecostes em Jerusalém. Isso foi possível por causa
da natureza de Jerusalém no primeiro século como uma cidade estratégica e centro de comércio mundial, de
cultura e religião. Pedro, no Dia de Pentecostes, pregou para as pessoas de todas as “nações debaixo do céu”.
Aqueles que ouviram o evangelho de Pedro e foram convertidos levaram o evangelho de Jesus Cristo para suas
próprias terras.
Hoje estamos vendo uma situação paralela, com pessoas de todas as nações se reunindo em nossos
campi. A universidade tornou-se o novo centro estratégico onde as “nações” estão se reunindo. Poderíamos
dizer que muitas de nossas universidades são uma mini Nações Unidas.
Historicamente, temos visto missões estrangeiras como um esforço no exterior e missões locais como
um trabalho entre pessoas e grupos de nossa própria cultura. No entanto, o mundo mudou rapidamente,
tornando-se uma aldeia mundial. Novos tempos exigem que revisemos a nossa visão tradicional. O campo de
missão estrangeira está chegando a nós, e é imperativo que utilizemos esta oportunidade dada por Deus para
alcançar estrangeiros para Jesus Cristo enquanto podemos.

PORQUE eSTUDantes estrangeiros são Um campo missionário estratégico?
1)

Os estudantes intercambistas são os futuros líderes do mundo: um dia eles vão voltar para

casa para assumir posições de liderança em negócios, educação e governo.
2)

Os estudantes estrangeiros provém de mais de 200 nações diferentes: aproximadamente um

terço
de todos esses alunos vêm de países “fechados” para missionários tradicionais.
3)

Milhões de dólares serão economizados para o reino de Deus através desta única abordagem

missionária. Os alunos ou seus países de origem, em vez de as Igrejas missionárias e seu apoio, pagam as
despesas de transporte e estudo da língua.
4)

Os estudantes estrangeiros, quando voltam para casa, tem as habilidades para influenciar

muitas
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pessoas com o evangelho: eles já conhecem a língua, cultura, clima e comida. Eles não precisam pedir vistos.
Eles têm credibilidade, respeito e influência. Nenhum orçamento missionário precisa ser levantado. Eles tem
mais chances de sobreviver e testemunhar em países hostis ao cristianismo. Eles sabem como alcançar seu
próprio povo com o evangelho e usar sua influência para abrir portas para outros.
5)

Cada estudante intercambista representa uma chave para abrir uma porta fechada a alguma

parte não alcançada de sua sociedade: pode ser uma porta para as famílias-chave ou para a rede de mídia que
pode ser usada para difundir o evangelho.

QUAIS os desafios únicos enfrentados por eSTUDANTes estrangeiros?
Você já viajou para um país diferente? Sem dúvida, você chegou cheio de empolgação. Você observou
um novo cenário e óbvias diferenças de cultura e maneirismos. Você tentou usar aquilo que aprender no curso
de línguas e logo percebeu que há uma diferença entre os seus estudos e as habilidades de conversação
necessárias na realidade.
Se você ficar por várias semanas, as diferenças de gestos, cheiros, sons, alimentação e roupas que
uma vez fascinaram você, começarão a criar frustração e saudades de casa. Seu fascínio é substituído por um
desejo de desaparecer, mesmo as pequenas coisas começam a incomodá-lo. Sentimentos de isolamento e
rejeição se tornam mais comuns. Embora você tenha tentado se preparar para isso, o choque cultural é
inevitável! O que você acabou de recordar é uma experiência comum para incontáveis, milhares de estudantes
intercambistas em países ao redor do mundo.
Aqui estão alguns desafios que você enfrenta ao encontrar estudantes estrangeiros e alguns exemplos
do que eles possam suportar.
Falsas impressões. Quando você realmente encontrar um estudante estrangeiro, pode não ficar
impressionado. Diferenças no vestir, maneirismos e linguagem podem enganá-lo. Eles podem não
corresponder a suas expectativas culturais. Você pode ser tentado a olhá-lo de cima a baixo ou até mesmo a
ridicularizá-lo. Lembre-se, as aparências enganam. Não se esqueça que os intercambistas são os futuros líderes
do mundo, e, muitas vezes, são a “nata” de sua cultura, quer você perceba, quer não.
Linguagem. Um desafio significativo para os intercambistas é aprender a língua do país em que estão
estudando. Estudantes estrangeiros se confundem facilmente com as gírias e expressões idiomáticas que
dominam nossas conversas.
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Falta de amizade. Infelizmente, é comum para os estudantes estrangeiros passar vários anos em seu
país de acolhimento e nunca experimentar uma amizade genuína. Pesquisas indicam que a maioria dos
intercamibstas nunca faz uma amizade duradoura na nação anfitriã.
Apesar dos desafios que os intercambistas enfrentam, devemos lembrar que eles são pessoas reais
com necessidades reais e os mesmos sentimentos reais que nós temos. Algum dia eles vão estar influenciando
e moldando o curso de seus países de origem. Nós podemos fazer a diferença em suas vidas e,
consequentemente, no futuro do mundo. Alguns irão ouvir o evangelho; muitos não! Alguns irão decidir seguir
a Jesus, outros só querem a nossa amizade. A questão principal não é a resposta deles! Nós simplesmente
obedecemos o mandamento claro de Deus para amá-los incondicionalmente.
“Porque o Senhor teu Deus …ama o estrangeiro, dando-lhe comida e roupa. E você deve amar aqueles
que são estrangeiros” (Deuteronômio 10:17,18). O caráter de Deus não mudou. Seu propósito é o mesmo. Ele
ama os estrangeiros que vivem entre nós e Ele quer que façamos o mesmo!

A FUndação para ministério eSTUDantil internacional
O mínimo necessário para o ministério eficaz, especialmente entre os estudantes estrangeiros é
servidão. Um bom servo está comprometido com as necessidades do outro. As necessidades de um
intercambista são muitas: necessidade de acolhida, necessidades de orientação, necessidades linguísticas,
necessidades legais, necessidades sociais, necessidades emocionais, necessidades de afirmação e necessidades
espirituais. O evangelho de Jesus Cristo integra evangelismo e serviço de solidariedade em um todo
equilibrado.
A prioridade de todo o ministério é proclamar o senhorio de Jesus Cristo. Essa mensagem deve ser
fundamentada pelo estilo de vida dos servos de Jesus Cristo. Qual a melhor maneira de demonstrar serviço a
estudantes estrangeiros? A resposta a esta pergunta tem cinco etapas.
Contato. Onde vamos fazer contato com os intercambistas? A maioria das universidades têm um
escritório ou centro especial com uma equipe em tempo integral que coordena as atividades e serviços para
estudantes estrangeiros. A pessoa responsável é frequentemente chamada de “conselheiro de estudantes
estrangeiros” ou “diretor de serviços internacionais de estudantes”. Os tipos de serviços que procuramos
fornecer podem incluir: recepcionistas que recebem os alunos no aeroporto, voluntários que oferecem
moradia temporária até que o aluno encontre habitação permanente, e famílias que convidam os estrangeiros
para refeições em sua casa ou para passeios, em períodos mensais aproximadamente.
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O estágio de contato deve se concentrar em demonstrar servidão, satisfazer as necessidades e mostrar
cuidado genuíno que irá estabelecer as bases para amizades genuínas. As primeiras impressões são
importantes. Durante o período de contato inicial, temos de demonstrar amor e respeito.
Confiança. Um testemunho eficaz requer que nós ganhamos a confiança dos intercambistas. É vital
que construamos a confiança em nossos relacionamentos. Sem ela, não teremos credibilidade em nossa
mensagem. Isto é melhor obtido através do desenvolvimento de amizades genuínas e duradouras.
Intercambistas são jovens inteligentes. Eles vão ver através de motivações. As pessoas podem dizer se
você realmente se preocupa com elas. Quando você só convida-os para um estudo bíblico, eles acabam
concluindo que o seu interesse nelas é só religioso. Muitos intercambistas querem saber por que os cristãos só
querem convertê-los, e poucos realmente querem ser seus amigos. Isso é trágico! Quando você falha em
construir confiança e estabelecer amizade, você dificilmente vai conseguir testemunhar para eles.
Comunicação. Apesar de começar com amizade, você também deve transmitir claramente as boas
novas do Reino. A maneira mais fácil de fazer isso é através de situações individuais com alunos que já confiam
em você. Lembre-se, você é um embaixador para os estrangeiros. Tudo o que fazemos e dizemos reflete o
“governo da nossa terra natal”. Como um embaixador de Jesus Cristo, você deve agir e falar nesse sentido,
nunca recorrendo à pressão, engano, manipulação ou decepção.
No XA, temos o objetivo de demonstrar respeito a todos os intercambistas, independentemente da
sua raça, sexo, cultura ou formação religiosa, e de ser sensíveis às suas diversas necessidades. Problemas
específicos (por exemplo, com a imigração, acadêmicos) devem ser encaminhados para o setor apropriado da
universidade.
Ao divulgar um programa especial para os intercambistas, você deve ser honesto na publicidade. Uma
descrição precisa do programa deve ser incluída em toda a divulgação. Programas divulgados como eventos
sociais devem ser limitados a esse contexto. Programas com um enfoque religioso devem ser claramente
indicados como tal.
Em nenhum momento você deve recorrer à manipulação ou pressão para mudar as crenças dos
intercambistas. Respeito pelas crenças dos outros e uma abertura ao diálogo verdadeiro devem caracterizar
qualquer tentativa de compartilhar a fé com alguém.
Compromisso. À medida que você fielmente alcançar os intercambistas, muitos vão entregar suas vidas
a Cristo. Como é que sabemos a verdadeira condição espiritual de uma pessoa? Devemos depender do Espírito
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Santo, fazer perguntas, e nos comprometermos a ser pacientes. A ética do Reino nos obriga a ser diligentes
nesses assuntos.
Como acontece com qualquer discipulado, discipular estrangeiros deve focar em três áreas principais:
compromisso com a pessoa de Cristo, compromisso com o corpo de Cristo, e compromisso com o trabalho de
Cristo. Portanto, devemos treinar os novos crentes em Cristo para orar, adorar, estudar a sua Bíblia, estar
comprometido com outros crentes, experimentar os dons espirituais, e testemunhar aos seus amigos.
Comissionamento. Sua tarefa não está completa até que você tenha equipado e comissionado os
estrangeiros para alcançar outros para Cristo. Nesta última fase você deve se concentrar no desenvolvimento
de lideranças. Seu objetivo final é produzir líderes que serão capazes de influenciar seus países de origem. Jesus
enviou os 12 e os 70, e deu treinamento especial para três homens: Pedro, Tiago e João. Jesus não somente
ensinou sobre liderança, Ele deu a Seus discípulos oportunidades para liderar. Encontrar meios para os
estudantes estrangeiros ministrarem e comissione-os a se apropriar de lugares de liderança, de acordo com
seu crescimento em Cristo e maturidade.

Como começar Um ministério com eSTUdantes estrangeiros
Verifique a sua motivação. Nem sequer tente um ministério para os intercambistas se a sua única
motivação é convertê-los! Você sabe que não deve fazer isso com um aluno regular. Trate os intercambistas
com o mesmo nível de respeito e bom senso.
Comece por fazer amizade com um estudante estrangeiro. O ministério com intercambistas trata-se
de trabalho e relacionamento intensivos. Comece com apenas um novo amigo estrangeiro. No entanto,
estudantes estrangeiros se conectam rapidamente uns com os outros. Quando você conhecer um,
rapidamente vai ter oportunidade de conhecer seus amigos intercambistas.
Demonstre respeito e relaxe. Eles costumam ser ótimos amigos! Você realmente vai gostar de
conhecer o seu novo amigo estrangeiro. Não há razão para se sentir nervoso ou tenso. Se você demonstrar o
seu respeito e apreciação por eles, eles estarão ansiosos para responder a você. Então, relaxe!
Mobilize voluntários. Existem duas maneiras básicas para se alistar voluntários. Primeiro, você pode
escolher voluntários da Igreja local ou do ministério no campus e convidá-los para uma apresentação informal
em sua casa. A outra abordagem é fazer uma apresentação especial durante uma natividade da Igreja ou na
reunião principal do ministério no campus. Uma vez que as necessidades dos intercambistas são várias e são
diversas, você vai precisar de abordar esse ministério em um conceito de equipe. Participe das atividades de
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grupo planejadas pela comunidade de intercâmbio estudantil ou pela universidade. Participe de atividades
onde o intercambista se sinta mais confortável. O seu novo amigo estrangeiro estará ansioso para ensiná-lo
sobre outras culturas e modos de vida. Se você se envolver no seu mundo, ele provavelmente vai responder
aos seus convites.
Convide-os para suas atividades de grupo — tanto aqueles com foco religioso quanto as sem. Uma
coisa em particular vai atrair um intercambista — comida de graça. Neste aspecto os estudantes estrangeiros
são como alunos regulares. Ou convide-os para o seu apartamento e peça que cozinhem alguma coisa do seu
país para você e seus amigos. Uma regra: certifique-se de comunicar claramente se haverá atividade religiosa
(ou seja, adoração, estudo bíblico) envolvida ou não.
Responda a sua curiosidade. Evite o proselitismo. No entanto, amigos acabarão conversando sobre o
que é mais importante para eles. Além disso, os convites para passar um tempo com você nos feriados
religiosos proporcionarão oportunidades abertas para explicar o significado destes feriados para um cristão.
No entanto, não confunda curiosidade sobre o cristianismo com abertura ao evangelho. Mas sempre responda
às suas perguntas.
Comunique-se de forma eficaz. Simplifique seu vocabulário, tentando evitar gírias, expressões
idiomáticas, ou termos teológicos. Reduza a velocidade de sua fala. Use ilustrações e histórias. Responda aos
seus comentários. Confie no Espírito Santo.
Creia que Deus pode enviar um movimento soberano de Seu Espírito. Deus deu poder à Igreja no Dia
de Pentecostes enchendo estrangeiros com o Seu Espírito Santo em Jerusalém. Como a consumação se
aproxima, não devemos nos surpreender se testemunharmos o Senhor novamente batizando vários
estrangeiros no Seu Espírito de uma vez. Deus deseja abençoar todos os povos da terra. À medida que
alcançamos os outros em amor, também devemos acreditar que Deus irá Se mover de uma maneira soberana,
que Ele levantará um poderoso exército de intercambistas, retornando a todas as nações com as boas novas
de Jesus Cristo!

Dicas para se relacionar com eSTUDANTes estrangeiros
•

Mantenha contato constante com seu amigo estrangeiro.

•

Respeite suas crenças e valores.

•

Desenvolva uma relação de reciprocidade, recebendo e aprendendo deles.

•

Ajuste a sua agenda conforme necessário.
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•

Se importe com a pessoa como um todo – seu bem estar espiritual, emocional, intelectual e físico.

•

Compartilhe sua fé naturalmente e dependa do poder do Espírito Santo.

•

Seja paciente.

Coisas a evitar
•

Não tire sarro de coisas que são diferentes ou não fazem sentido para você.

•

Não aceite a ideia de que sua cultura é a melhor.

•

Não trate os estrangeiros como se eles fossem inferiores ou desamparados.

•

Não faça amizade com um intercambista com o único propósito de convertê-lo.

•

Não engane-o sobre a verdadeira natureza de um evento religioso.

•

Não abuse do programa da família de acolhimento da universidade para seu próprio benefício.

•

Não use táticas de alta pressão para forçar intercambistas a responder ao evangelho.

•

Não espere resultados rápidos.

CONCLUSão: serviço, compartilhamento e envio
Serviço. Deus nos chama a servir. Servos estão dispostos a atender às necessidades sentidas pelos
estrangeiros. Intercambistas experimentam muitos ajustes culturais depois de chegar a um novo país.
Precisamos ajudá-los a entender nossa cultura e ensinar-lhes habilidades básicas de sobrevivência. Nós
podemos ajudá-los a encontrar moradia adequada e ensinar-lhes habilidades básicas sobre compras, contas
correntes, cordos de aluguel, dicas de segurança e do idioma local. Acima de tudo, precisamos oferecer
amizade genuína. Os intercambistas não se importarão com o quanto sabemos, a menos que realmente saibam
o quanto nos importamos.
Compartilhamento. Cada estudante estrangeiro tem o direito de ouvir uma apresentação clara do
evangelho em termos que são culturalmente relevantes. O foco deste ministério é compartilhar o evangelho
no contexto da amizade genuína. Portanto, isto significa que nós não usamos a manipulação, pressão, ou
mentiras. O Espírito Santo não precisa de nossos esforços carnais. Ele é a persuasão oculta, que completará o
trabalho à medida que testemunhamos fielmente o Evangelho e demonstramos os frutos do Espírito. Quando
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abordamos este ministério com tal filosofia, vemos muitos frutos e mantemos as portas abertas com
funcionários nas universidades locais.
Envio. O objetivo final deste ministério é ver intercambistas voltar para casa e impactar seu povo
para o Reino de Deus. Alguns se tornarão importantes líderes leigos, outros serão eficazes implantadores de
Igrejas. O princípio do envio significa que podemos equipá-los com discipulado e habilidades básicas de
liderança. É importante permitirmos que os intercambistas sejam líderes agora. Devemos confiar ministérios e
responsabilidades a eles, para que eles possam realmente desenvolver os seus dons. Devemos mostrar respeito
e mesmo permitir que os estrangeiros nos ensinem.
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Capítulo 15 Príncipios Para Um
Ministério Estudantil a Longo Prazo
Estágios de desenvolvimento
Estes princípios podem ser vistos em três etapas consecutivas de desenvolvimento:
(1) Fundamental para o Crescimento Competente,
(2) Necessário para o Crescimento Sustentável, e
(3) Prova de Excelência no Crescimento.
Usando estes princípios como ferramentas de avaliação, um ministério pode determinar como
especificamente reforçar a sua abordagem no campus.

Crescimento competente
O primeiro estágio contém três princípios fundamentais para estabelecer bases para uma comunhão
saudável no campus. Estes princípios são especialmente valiosos para aqueles que começam ou reiniciam um
ministério em um campus universitário.
Visão clara para seu campus. Todo mundo está escrevendo declarações de visão. Muitas vezes, no
entanto, estas declarações são apenas papel timbrado para forragem. Para uma visão se destacar, ela deve ir
além dos slogans que objetivam crescimento da Igreja para um objetivo que foi destilada na alma por Deus.
Deve ser sincera para ser motivacional. Ela deve ser específica para ser reprodutível. Deve ser claramente
diferente da visão indicada por outros grupos no campus. Conclusão: se está claro que Deus está levando você
a algum lugar, os alunos irão junto.
Adoração dinâmica e envolvente. Grupos de louvor devem trabalhar duro para interromper a
passividade de nossa cultura televisiva e levar o grupo a encontrar a Deus. No entanto, ter boa música não
garante um encontro com Deus. Quer o desafio seja superar a ideia de um “concerto”, quer seja aumentar a
excelência musical, os ministérios devem encontrar uma maneira para facilitar a adoração comunitária que
compromete todos os envolvidos. Tempo vago e desorganização na adoração comunitária vão matar o
compromisso, especialmente entre recém-chegados. Ministérios eficazes trabalham duro para ter encontros
bem organizados que ao mesmo tempo não parecem artificiais. Conclusão: se os alunos interagem com Deus
e uns com os outros na adoração, eles se comprometerão com o grupo.
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Sermões com ajuda prática para situações da vida real. Se a parte principal da reunião é uma fala,
então o impacto real deste tempo deve ser avaliado com frequência. Ninguém quer ouvir apenas informação.
Exageros espirituais se alastram rapidamente. Sermões devem ter um som hermenêutico, histórias sinceras,
aplicações específicas, e expectativas sobrenaturais. Conclusão: se você disser coisas que podem ajudar as
pessoas a mudar, eles vão ouvir o que você diz.

Necessário para o crescimento SUSTentável
A segunda etapa, necessária para o crescimento sustentável, inclui três princípios valiosos para os
ministérios que estão experimentando pouco crescimento ou para aqueles que querem levar a sua eficácia a
um outro nível.
Comunique um plano realizável. Toda visão precisa de um plano detalhado que deixa todos os “o que
e quando” bem claros. Se você não tem um plano ou se o seu plano não é claramente comunicado ao grupo
do seu campus, você vai perder tempo e as pessoas vão se cansar. Boas perguntas que podem ajudar a avaliar
a capacidade de realização de seu plano são: os estudantes podem repetir o plano prontamente? Há uma
representação gráfica do plano incluída no manual dos líderes, em cartazes na sala principal, etc? Conclusão:
Se os alunos vêem que um plano funciona, eles vão trabalhar nele.
Desenvolver amizades. Um líder não pode estar perto de todos no grupo, mas ele deve estar
comprometido com aqueles que ele mentora. Divisão na liderança é a podridão da raiz da visão. Ela começa
invisível, no subsolo. Se não for tratada, vai infectar a planta inteira. Por outro lado, ministérios estudantis que
ganham uma reputação de oferecer um lugar onde amizades significativas são formadas nunca ficará sem
alunos. Conclusão: Se você se importa com as pessoas com quem trabalha, elas vão se importar em trabalhar
juntas.
Incentive o evangelismo. Evangelismo nunca acontece sem muita reflexão e planejamento. Grupos
bem sucedidos dão aos alunos oportunidades de evangelismo frequentes. Os estudantes devem participar de
um evangelismo amigável e permanente, ou o crescimento do grupo será limitado. Ao injetar ideias de
evangelismo no planejamento de cada evento, um grupo incluirá a proclamação do Evangelho em tudo que
faz. Sempre explore formas criativas e variadas de fazer evangelismo. Maximize a percepção do grupo sobre o
campus, oferecendo oportunidades deliberadas de evangelismo durante as oportunidades naturais para isso,
como Natal e Páscoa. Conclusão: faça algo evangelístico com frequência e seu grupo vai crescer.
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Provas de eficiência no crescimento
Os ministérios mais eficazes — aqueles que querem ajudar a treinar discípulos maduros e hábeis —
dominam as duas primeiras fases e depois aplicam os seguintes princípios adicionais que produzem verdadeira
excelência em crescimento.
Dê treinamento detalhado antes de delegar trabalho. Delegação sem treinamento cria um déjà vu
desmoralizante, queimando pessoas uma vez e outra. Conclusão: os alunos devem ter ferramentas para
completar a tarefa antes de serem sobrecarregados com a expectativa de completá-la.
Faça planos para aumentar o número de pequenos grupos. Se os pequenos grupos são apenas
miniversões das reuniões principal pode-se esperar comparecimento esporádico e líderes frustrados em todas
as reuniões. Em vez disso, os líderes devem ensinar aos pequenos grupos que eles existem para se multiplicar
e que o seu formato deve ser completamente diferente das reuniões do grupo grande. Os cristãos vão criar
laços mais profundos e amadurecer mais rápido se o propósito comum do pequeno grupo for a evangelização.
Conclusão: faça dos pequenos grupos o lugar onde os cristãos aprendem a viver o evangelho na frente de nãocristãos, e seu grupo vai crescer.
Foque nos estudantes do primeiro semestre. Existem dois tipos de ministério estudantis: aqueles que
se reconstroem a cada poucos anos e aqueles que se recarregam a cada ano. Se o foco do ministério todos os
anos permanecer nos alunos do primeiro semestre, o grupo atingirá os veteranos a medida que os alunos mais
jovens crescem e são discipulados. No entanto, se o ministério se concentra em veteranos, terá que recomeçar
quase do zero a cada três ou quatro anos.
Pratique discernimento em relação a horários e a carga de trabalho. Um líder deve decidir o que o
grupo não vai fazer. Fazer demais é um forte inibidor de crescimento. Todas as reuniões de liderança deveriam
reservar um momento para discutir se o ministério está ou não tentando fazer demais. Muitos ministérios
cometem o erro de levar em conta o tempo que levará para executar um evento, mas não o tempo e energia
que serão necessários para promover o evento. Conclusão: se você sabe o que não fazer, você fará tudo melhor.
Imitar superficialmente estes princípios não produzirá crescimento. Um ministério pode, no entanto,
aprender com estes princípios e encontrar maneiras de adaptar as lições à sua situação específica, com grande
sucesso.
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NOTA:
Esta é uma Versão adaptada a partir do Manual Chi Alpha nos Estado Unidos e Europa (Students
for Christ). Integrantes do Movimento Global de Evangelização de Estudantes
Participaram das traduções os seguintes estudantes colaboradores do do Chi Alpha Joinville –
Santa Catarina - Brasil.
Débora Ramos da Silva – Letras Inglês/Português Univille – Introdução e Cap 1. Josue Basen
Pereira – Eng. Mecânica Udesc e Eng. Mobilidade UFSC – Cap 5 e organização.
Prof. Mário Henrique Farias Santos – Departamento de Eng. Elétrica Udesc – Cap 6.
Yuri Scripnic – Eng. Mecânica Udesc – Caps 7 e 8. Lucas Bham
– Eng. Produção Udesc – Caps 9 e 10.
Esther B. Pessôa – Matemática Udesc e Pedagogia Univille – Caps 12, 13, 14 e 15. Demais
Capítulos – Estudantes do Chi Alpha João Pessoa – Paraíba - Brasil

Chi Alpha Brasil Campus Ministries
Agência Pés Formosos
Rua São Mateus, n.º 295,Sagrada Família, Belo Horizonte – MG
CNPJ 05.492.118/0001-06
www.evangelismouniversitario.com.br

- Diretor Geral: Jossy Soares (MT) - jossysoares@gmail.com
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- Secretário Geral: Edson Talarico (MS) – etalarico@gmail.com
- Secretária Adjunta: Jane Moreira (MG) - janevida20111@hotmail.com
- Diretor Adm Financeiro: Luis Henrique Bocchi (MT) – luisin.bocchi@gmail.com
- Vice Diretor Adm Financeiro: Lindley Werner (MG) - lindleywerner@gmail.com
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