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04/13: “Discipulado Cristão na Carta aos Romanos” – Romanos 15 e 16
“A vossa obediência é conhecida de todos, por isso alegro-me em vós” (Rm 16.19)

Olá Amado(a).
A Epístola aos Romanos se constitui no Livro mais teológico das Escrituras Cristãs (Novo
Testamento). São extraordinários os ensinos do Apóstolo Paulo ali contidos, bem como as revelações
decorrentes de sua análise fundamentalista acerca da Justiça de DEUS pelo “Evangelho” de Jesus,
Graça de DEUS prometida desde os Tempos Antigos pelas Escrituras Hebraicas (Antigo Testamento).
Ao encerrar sua Epístola (capítulos 15 e 16), Paulo faz algumas considerações diretas, aos
destinatários mais próximos, que revelam o seu cuidado no Ministério recebido de Cristo, as quais
passamos a salientar para melhor visão do nosso próprio discipulado.
Unidade cristã – A consciência de que somos partes de um mesmo Corpo, como Igreja de
Cristo, nos leva ao entendimento de que o relacionamento, “discipulando” e “discipulador”, é também
Adoração a DEUS. Afirma Paulo: “Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos
recebeu para a Glória de DEUS” (Rm 15.7).
Mútua responsabilidade – Cabe-nos, igualmente, o dever de zelar os nossos discipulandos,
como ensina Paulo: “Eu próprio, meus irmãos, certo estou, ... que vós mesmos estais cheios de
bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros” (Rm 15.14).
Nossa Casa como Igreja – A família também é a menor Célula da Igreja. Por isso, o exemplo de
Áquila e Priscila, deve nos incentivar a termos, como eles, uma Igreja em nossa própria casa. “Saudai
também a Igreja que está em sua casa” (Rm 16.5).
Cuidado com as influências negativas – O ensino de Paulo é claro e direto: “Rogo-vos, irmãos,
que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos
deles. Pois os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu ventre. Com suaves palavras e
lisonjas enganam os corações incautos” (Rm 16.17-18).
Exigência da Obediência – A obediência aos desígnios de DEUS pelo Evangelho, é ensino claro
nesta Carta: “A vossa obediência é conhecida de todos, por isso alegro-me em vós” (Rm 16.19).
Certos, pois, de nossa vitória em Cristo, prossigamos no ensino da Salvação, pregando e
testemunhando, no universo de nossos relacionamentos, o Amor de DEUS revelado na extraordinária
obra de Redenção pela Morte e Ressurreição do Seu Messias.
Certos, pois, de que o “DEUS da PAZ esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés”,
conforme Rm 16.20, pela vitória prometida a Jesus (Salmo 110.1), desenvolvamos a nossa Fé.
Lembremos do testemunho de nossos irmãos do passado, os quais, pela mesma Esperança, não
abdicaram das promessas, mesmo tendo sido levados às fogueiras e à morte nas arenas de diversão
popular. A Tribulação certamente virá um dia sobre nós, como igreja de Cristo. Estejamos firmes!
Como você tem se comportado diante da Obra de DEUS, realizada por intermédio do Seu Filho
Jesus? Uma Obra para a Salvação do Julgamento Final: Como crente? – Difundindo Salvação?! Ou,
como algoz? – Sendo mais um crítico daqueles que, de alguma forma, estimulam Salvação?!
Como bons discípulos, sejamos reprodutores do puro Evangelho da Salvação, para Glória de
DEUS, o Grande YAHU! Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

