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05/13: “Discipulado Cristão nas Cartas aos Coríntios” – 1Co 16; 2Co 12 e 13
“Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na Fé; provai-vos a vós mesmos” (2Co 13.5)

Olá Amado(a).
Em nosso discipulado, ou aprendizado, como discípulo de Jesus, é importante reconhecer a
autoridade de seus “Apóstolos”. A Igreja de Cristo é tida por “apostólica” por terem sido esses os que
diretamente receberam a autoridade de Jesus.
Vale lembrar que “apóstolo” significa “enviado” e, portanto, aprender com os Apóstolos de Jesus
é o mesmo que aprender do próprio Mestre, o Cristo de YAHU, Seu próprio Filho.
Não nos interessa neste estudo as particularidades dos crentes de Corinto, nem a influência
pervertida de Corinto, como Cidade portuária de intenso tráfego cosmopolita. O relacionamento de
Paulo com os seus “discipulandos”, e os ensinos decorrentes, é o que veremos nesta análise:
O ato de ofertar – A Judéia passava por um período de seca que afetava diretamente os irmãos
da região. Paulo liderou uma ajuda financeira junto aos irmãos da Galácia, Macedônia e Grécia, de
forma que a recomendação do Apóstolo contida em 1Co 16.2 nos autoriza, como discipuladores, a
orientar acerca das ofertas programadas. Diz o Apóstolo: “No primeiro dia da semana, cada um de vós
ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que não se faça quando eu
chegar”. Lembro que as ofertas eram para ajuda aos irmãos da FÉ. Nestas palavras do Apóstolo,
também notamos claramente, o fato, já nesta era apostólica, do costume da guarda do “Domingo” para
as reuniões como Igreja, Congregação de Cristo;
Recomendações para o Amor – O reconhecimento de que a Igreja de Cristo é a representação
do Reino de DEUS no Mundo dominado por Satanás, leva-nos a valorizar no nosso discipulado, as
recomendações do Apóstolo contidas em 1Co 16.13: “Vigiai; estai firmes na fé; portai-vos
varonilmente; fortalecei-vos; Fazei todas as vossas obras com amor”. (1Co 16.14);
A consciência de luta para o crente Cristão – A modernidade tem mudado as características do
crente, levando-o a valorizar os benefícios e confortos concedidos pela cidadania “terrena”. O
testemunho de Paulo acerca de suas experiências há de nos tornar mais comprometidos com o Reino de
DEUS: “Pois quando estou fraco, então é que sou forte; Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas
injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo” (2Co 12.10). O
Apóstolo sintetiza, assim, todo o seu compromisso com o ministério recebido. Temos essa consciência?
Qualidades do crente – Em sua exortação final, na Segunda Carta aos Coríntios, destacamos
“Regozijai-vos” e “vivei em Paz” (2Co 13.10). É tempo de, como crentes, externarmos com mais
convicção em nosso viver diário, a nossa Confiança na Vida Eterna recebida de Jesus, a partir do
Perdão recebido do próprio DEUS. A Paz de DEUS já é garantia do crente em Jesus. Vivamos esta Fé.
Estejamos convictos de que o ato de ofertar e Congregar, supre a necessidade dos santos, como a
vigilância em Amor torna a Igreja mais forte em seu testemunho, diferenciando-a do “Mundo vil”.
A luta para o crente é, apenas, a consequência lógica e esperada de sua separação de um Mundo
do qual ele é apenas “forasteiro”, assim como o Regozijo e a Paz, Alegria e Confiança, completam a
Vida Plena do crente em Jesus.
São marcas do Mestre em nós, 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).

