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RESUMO 

Um dos aspectos mais importantes nos estudos sobre plantação de igrejas cristãs é o da 

formação de liderança autóctone. Os modelos disponíveis costumam incluir esta 

formação como apenas uma etapa, entre outras, no processo de plantação de igrejas, a 

qual sendo assim aplicada pode concorrer para a não sustentabilidade da igreja plantada, 

dentre outros resultados indesejados e nocivos. A tese proposta neste trabalho é que a 

formação de liderança autóctone, tanto de presbíteros, como de ministros não ordenados 

como oficiais, em processos de plantação de igrejas cristãs deve assumir características 

de intencionalidade, transversalidade e permeância em cada etapa da plantação da igreja, 

propondo ainda que o discipulado seja a maneira mais bíblica de garantir saúde e 

sustentabilidade para a igreja que está sendo plantada. A partir de uma análise exegética 

das narrativas de Lucas no livro de Atos dos Apóstolos que tratam do tema de plantação 

de igrejas, especialmente sob a liderança do apóstolo Paulo, o estudo trata de delinear e 

confirmar um padrão paulino chamado de Fator Éfeso, tomando por base o sermão de 

despedida aos Presbíteros em Éfeso (Atos 20:17-35). O trabalho se desenvolve à luz de 

um estudo exegético, de uma exposição de aspectos da eclesiologia cristã reformada de 

matiz calvinista, inclusive nos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil e dos 

documentos constitutivos e estatutários da IPB e de outras denominações presbiterianas. 

O estudo sugere uma relação do Fator Éfeso com um possível Fator Galiléia, unidos pelo 

ensino e vivência do discipulado como fator de formação de liderança praticados tanto 

por Jesus, como por Paulo. As considerações finais apontam para a amplitude da temática 

deste trabalho estabelecendo desafios e sugestões para um aprofundamento maior de 

vários aspectos que dele sobressaíram e que podem subsidiar outros projetos de estudo, 

assim como propostas de aplicação prática de seus principais pontos de reflexão. 

 

Palavras-chave: plantação de igrejas; liderança; discipulado. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

One of the most important aspects of Christian church planting studies is that of 

indigenous leadership formation. The available models usually include this formation as 

only one step, among others, in the church planting process, which being applied can 

contribute to the non-sustainability of the planted church, among other unwanted and 

harmful results. The thesis proposed in this paper is that the formation of indigenous 

leadership, elders and non-ordained ministers, as well, in Christian church planting 

processes should assume characteristics of intentionality, transversality and permeation 

at each stage of church planting, proposing though discipleship is the most biblical way 

to ensure health and sustainability for the church being planted. From an exegetical 

analysis of Luke's narratives in the book of Acts of the Apostles dealing with the theme 

of church planting, especially under the leadership of the apostle Paul, the study is about 

delineating and confirming a Pauline pattern called the Ephesian Factor, taking the 

farewell sermon to the elders in Ephesus (Acts 20: 17-35). The work develops in the light 

of an exegetical study, an exposition of aspects of the Reformed and Calvinist 

ecclesiology, including the symbols of faith of the Presbyterian Church of Brazil and the 

constitutive and statutory documents of the IPB and other Presbyterian denominations. 

The study suggests a relationship between the Ephesus Factor and a possible Galilean 

Factor, united by the teaching and experience of discipleship as a factor in leadership 

formation practiced by both Jesus and Paul. The final considerations point to the breadth 

of the theme of this work establishing challenges and suggestions for further deepening 

of several aspects that stood out from it and that may support other study projects, as well 

as proposals for practical application of its main points of reflection. 

 

Keywords: church planting; leadership; discipleship.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. 

Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. 

Colossenses 1:26  
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INTRODUÇÃO 

A plantação de igrejas1 tornou-se tema emergente na reflexão teológica e 

missiológica da Igreja Cristã no Ocidente, especialmente ao fim do século XX, como 

desdobramento histórico natural de movimentos globais de expansão do cristianismo. 

Este moderno movimento de evangelização2 e missões, especialmente o movimento de 

crescimento de igreja3, delineou algumas tendências em relação ao plantio de igrejas.4 

Esta diversidade de foco no interesse missiológico e na prática missionária da 

Igreja Cristã não aconteceram de forma linear no tempo, mas simultaneamente, 

salientando-se ora determinada ênfase ou temática missiológica, ora diversos outros 

interesses nos estudos missiológicos5. Por isso, é natural certa sobreposição de temas e 

subtemas, dentre os quais, “crescimento da igreja”, “plantação de igrejas” e até mesmo 

“revitalização de igrejas” 6, em estudos, pesquisas e livros missiológicos, especialmente 

oriundos do mundo de fala inglesa. 

Um destes subtemas trata dos modelos de plantação de igrejas7, nos quais, 

aspectos como o planejamento dos projetos de plantação de igrejas, a incorporação dos 

 
1 “Church Planting” é a expressão em inglês usada no contexto anglo-saxão para o Movimento de Plantação 

de Igreja (MPI). Alguns missiólogos como Payne usam “church planting” e “church multiplication” como 

sendo sinônimos. Ele diz: “Eu estou pensando sobre o mesmo conceito: a multiplicação de igrejas em um 

segmento populacional, comunidade ou grupo de pessoas” PAYNE, John. Discovering Church planting: 

an introduction to the whats, whys and hows of global church planting. Downers Grove, IL: Inter-Varsity 

Press, 2009. Preface xxxii. 
2 Graham enumera três “conceitos bíblicos que são essenciais à evangelização”, dentre os quais, “a 

autoridade das Escrituras”, “a perdição do homem” e “a certeza de que só há salvação em Jesus Cristo” 

GRAHAM, Billy. Por que Lausanne? In: A Missão da Igreja no Mundo de Hoje (As Principais Palestras 

do Congresso Internacional de Evangelização Mundial realizado em Lausanne, Suíça). São Paulo: ABU 

Editora e Visão Mundial, 1982, p. 19-25. 
3 “Church Growth Movement” é a expressão em inglês usada no contexto anglo-saxão em referência ao 

Movimento de Crescimento da Igreja (MCI), cujos principais nomes e obras são: MCGRAVAN, Donald. 

The Bridges of God. United Kingdom: World Dominion Press, 1955. MCGRAVAN, Donald. How 

Churches Grow. United Kingdom: World Dominion Press, 1959. MCGRAVAN, Donald. Understanding 

Church Growth. Michigan: Eerdmans, 1970. Em português: MIRANDA, Juan Carlos. Manual de 

Crescimento da Igreja. São Paulo: Vida Nova, 1989. 
4 HIBBERT, Richard. A survey and evaluation of contemporary evangelical theological perspectives on 

church planting. Dissertation (Ph.D. in Intercultural Studies) –Trinity International University, 2004. 

LIDÓRIO, Ronaldo. Teologia Bíblica do Plantio de Igrejas. Manaus: Instituto Antropos, 2011, p. 15-16. 

Lidório afirma: “McGravan e Winter enfatizavam evangelismo e crescimento de igrejas; John Stott e 

outros enfatizavam uma abordagem holística, conhecida hoje como missão integral; Samuel Escobar, 

René Padilha e outros adotaram um foco mais direcionado na justiça social”. 
5 KOOISTRA, Paul. Toward a Definition of Church-Planting Movements Mission to the World. 

Lawrenceville, GA: Mission to the World, 2005. Disponível em: 

<https://www.mtw.org/_Uploads/Publications/2%20-%20Setting%20Your%20Sights.pdf>. Acesso em: 

27 out. 2016. 
6 SANTOS, Valdeci da Silva. Revitalização de Igrejas: uma reflexão teologicamente orientada. Fides 

Reformata, v. XVI, n. 1, p. 9-30, 2011. 
7 Alguns exemplos são “The Pauline Cycle”, de Hesselgrave, “The Church-Planting Life Cycle”, de Logan, 

“The Steffen Scale” e “The Seven Seasons of Church Planting”, de Childers & Thompson. 



13  

 

novos convertidos à vida diária da igreja, o levantamento de fundos, a formação de 

equipes e de grupos-base etc. são abordados. A proposta destes modelos é estabelecer 

quais deveriam ser as primeiras tarefas de um plantador e como estas tarefas deveriam 

ser realizadas nas diversas fases do processo, ao longo de um determinado período de 

tempo. Renomados pesquisadores em plantação de igrejas têm tentado desenhar estes 

modelos8 com sequências de etapas, tarefas e atividades, que seriam comuns aos 

processos de Plantação de Igrejas mais utilizados, havendo inclusive uma quantidade 

considerável de pesquisas, disponível em livros, artigos e estudos de casos que objetivam 

estabelecer e comparar estes modelos de plantação de igrejas9. 

O fato indubitável é que qualquer estratégia específica de expansão missionária 

da Igreja Cristã por meio de plantação de igrejas revela o grande desafio de desenvolver 

essas múltiplas tarefas ao longo da linha de tempo dos projetos de plantação de igrejas. 

De modo geral, o sequenciamento de atividades tem resultado em apenas um cronograma 

de fases da plantação de igrejas com a descrição de ações, pessoas, equipes envolvidas, 

além dos processos a realizar, que nem sempre deixa claro a ordenação destas tarefas pela 

importância e prioridade de cada uma delas. Consequentemente a avaliação mais precisa 

destas respectivas contribuições para o resultado desejado fica prejudicado e dificulta 

ainda mais o devido entendimento do propósito final: igrejas saudáveis, maduras, 

frutíferas e autossustentáveis. Além disso, a maioria desses modelos demonstram em suas 

abordagens uma ênfase mais acentuada na metodologia dos processos, com algumas 

 
8 PAYNE, 2009, p. 310 afirma que “modelos são guias dados por Deus para nos assistir em nossos esforços 

de plantar igrejas”, identificando pelo menos cinco tipos de Plantação de Igreja costumeiramente usados 

(Traditional, Launch Big, Missional Incarnational, Organic e Satellite Campus). 
9 Um exemplo deste tipo de comparativos entre modelos foi feito por Ted Esler, Senior Vice President of 

Pioneers USA, em um interessante artigo (ESLER, Ted. Two church planting paradigms. International 

Journal of Frontier Missiology, v. 30, n. 2, p. 67, Summer 2013. Disponível em: 

<https://www.ijfm.org/PDFs_IJFM/30_2_PDFs/IJFM_30_2-Esler.pdf>. Acesso em: 2 maio 2017), no 

qual compara o que ele chama de “Proclamation Model” (Modelo de Proclamação), com ênfase em 

proclamação e ensino, com o “Church Planting Model” (Modelo de Plantação de Igreja) ou Disciple 

Making Movement (DMM) com ênfase em discipulado. No artigo, ele desenvolve um comparativo 

baseado em oito categorias (Discipulado, Pedagogia, Papel do Missionário, Entrega da Mensagem, 

Estudo de Aprendizado, Forma da Igreja, Crescimento, Modelo de Linha do Tempo). Nesta última 

categoria, ele distingue o “Proclamational Model” do “CPM Model”, enfatizando que no “Proclamation 

Model” a meta final é a saída da equipe missionária do campo (“phase out”), uma espécie de “working 

oneself out of a job” (“trabalhar para se tornar dispensável”), refletido na conhecida “The Steffen Scale” 

(Pré-Entrada, Pré-Evangelismo, Evangelismo, Pós-Evangelismo e Saída) proposta por Tom Steffen 

(STEFFE, Tom. Passing the baton: church planting that empowers. Colorado Springs, CO: Center for 

Organizational & Ministry Development, 1994). No “CPM Model” a ênfase é na reprodução cíclica de 

igreja, pois “diferentemente da Escala Steffen, a linha do tempo não é focada nos esforços do missionário, 

mas na capacidade reprodutiva da igreja plantada. Neste ciclo, o missionário é ativo somente nos estágios 

iniciais do grupo”. 
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exceções, nas quais se pode perceber também alguns princípios bíblicos, teológicos e 

missiológicos subjacentes fundamentando as tarefas de cada uma destas etapas.10 

 

A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA 

O aspecto de maior preocupação reside justamente no lugar da indispensável 

formação de liderança no processo de plantação de igrejas, possivelmente a faceta mais 

negligenciada nesta temática, e que, por si só, já seria suficiente para demostrar a 

importância desta presente pesquisa. É importante produzir uma interface cronológica-

teleológica para os modelos de plantação de igrejas, enfatizando a formação de liderança 

das igrejas como um componente central em suas sucessivas tarefas e etapas. Assim, uma 

certa escala de priorização ajudaria a enfatizar o elemento da formação de liderança como 

algo central a ser abordado de forma longitudinal e transversal em todo o processo. Ao 

mesmo tempo, estas etapas, que devem se interconectar harmoniosamente no processo, 

devem também ser vistas como contribuintes interdependentes em cada etapa para a 

imprescindível subordinação de aspectos práticos ao propósito maior de plantar igrejas 

saudáveis, maduras e autossustentáveis, e bem fundamentadas sobre princípios bíblicos11. 

 

A NECESSIDADE DA PESQUISA 

Esta ausência de ênfase na formação de liderança parece indicar uma lacuna na 

pesquisa sobre a temática, que este presente trabalho deseja em parte preencher, ainda 

que certamente estudos complementares possam e devam ser realizados. No Quadro 1, a 

 
10 Ed Stetzer comenta que “o modelo é somente uma ferramenta, e não o objetivo”, lembrando que “vivemos 

em uma cultura altamente pragmática” e que “queremos algo que funcione e produza o resultado 

desejado” e por isso, “devido ao contexto cultural, há uma tendência de confiar na eficácia de nossos 

modelos para produzirem resultados que só Deus pode produzir”. Diante disso, faz três recomendações: 

“não confunda um modelo com um valor”, “trabalhe com base em um modelo, mas aprenda e implementa 

as fortalezas de outros” e “escolha um modelo que combina com os dons que você tem e com o seu 

contexto”. STETZER, Ed. Finding the right church plant model. Christianity Today, July 25, 2015. 

Disponível em: <https://www.christianitytoday.com/edstetzer/2015/july/finding-right-church-plant-

model-introduction-to-church-mod.html>. Acesso em: 19 abr. 2017. 
11 Adota-se neste trabalho o conceito de igreja saudável, madura e sustentável, conforme Mark Dever 

entende e descreve em seu livro (DEVER, Mark. Nove marcas de uma igreja saudável. São José dos 

Campos, SP: Editora Fiel, 2007), como a comunidade local que apresenta alguns sinais de identificação, 

tais como a 1) Pregação Expositiva, 2) a Teologia Bíblica, 4) O Evangelho,4) um Entendimento Bíblico 

da Conversão, 5) um Entendimento Bíblico da Evangelização, 6) um Entendimento Bíblico da Membresia 

na Igreja, 7) Disciplina Bíblica na Igreja, 8) Interesse pelo Discipulado e Crescimento e 9) Liderança 

Bíblica na Igreja. Dever argumenta sobre o sentido amplo de saúde lembrando que “Jesus falou sobre a 

saúde de nosso corpo como uma figura de nosso estado espiritual (Mt 6.22-23; Lc 11.33-34; cf. 7.17-18)” 

e que “Paulo usou a figura da igreja como corpo de Cristo, descrevendo a sua prosperidade em imagens 

orgânicas de crescimento e saúde (Ef 4.15-16)”. 
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necessidade deste trabalho é demonstrada pela comparação de alguns modelos de 

desenvolvimento de plantação de igreja, nos quais parece ficar clara esta deficiência de 

ênfase na formação de liderança. Com exceção do modelo de Ciclo Paulino 

(Hesselgrave), que inclui a ordenação de líderes como penúltima etapa do ciclo, os demais 

modelos comparados aparentemente ignoram ou subestimam este aspecto, a ponto de não 

explicitar a necessidade de ter a formação de liderança como um processo transversal e 

prioritário para dar sustentabilidade à igreja. 

 

Quadro 1 – Comparação de Modelos de Desenvolvimento de Plantação de Igreja. 
 

Hesselgrave 

O Ciclo Paulino 

Logan & Outros 

Ciclo de Vida  

Steffen Scale 

Saída do Plantador da Igreja 

• Missionários Comissionados 

• Audiência Contatada 

• Evangelho Comunicado 

• Ouvintes Convertidos 

• Crentes Congregados 

• Profissão de Fé Confirmada 

• Líderes Ordenados 

• Crentes Encomendados à Missão 

• Concepção 

• Pré-natal 

• Nascimento 

• Infância 

• Vida Adulta 

• Reprodução 

• Pré-Entrada 

Aprendente (o plantador da igreja 
permanece um aprendente em todas 

as fases) 

• Pré-envangelismo 

Evangelista 

• Evangelismo 

Evangelista/Mestre 

• Pós-evangelismo 
Consultor Residente/Consultor 

Itinerante 

Fonte: OTT, WILSON, 2011, p. 256-257 (Tradução e grifo do Autor).12 

 

Nos Quadros 2 e 3 a seguir, o modelo das Sete Estações da Plantação da Igreja 

(Childers & Thompson) é o que mais se aproxima da proposta da tese deste trabalho. Ele 

menciona “líderes em potencial” na estação do Desenvolvimento (“Desenvolvendo 

Ministérios Centrados no Evangelho”, a terceira das sete estações), cuja meta proposta 

seria ter “ministérios centrados no Evangelho desenvolvido por líderes emergentes”, em 

até dois anos. Na estação seguinte (Mentoria – Mentoreando Líderes Centrados no 

Evangelho), o modelo menciona oficiais “Presbíteros e Diáconos” e 

“Líderes/Estagiário/Aprendiz”. 

Observe-se, no entanto, que neste caso (“Desenvolver a filosofia e a estratégia de 

mentoria dos líderes”), já se trata de “Líderes ordenados supervisionando uma igreja 

autóctone e saudável”, alvo a ser alcançado em até “dois anos e continuamente”, ou seja, 

a partir da organização formal da igreja. Esta observação leva necessariamente a dois 

 
12 OTT, Craig; WILSON, Gene. Global church planting: biblical principles and best practices for 

multiplication. Ada, MI: Baker Academic, 2011. Disponível em: 

<https://www.logos.com/product/52759/global-church-planting-biblical-principles-and-best-practices-

for-multiplication>. Acesso em: 17 ago. 2019. 
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questionamentos: o primeiro, refere-se ao tempo decorrido no processo e o segundo, 

relacionado ao reconhecimento da importância de uma abordagem contínua na mentoria 

de líderes. Sobre o primeiro aspecto – o tempo decorrido – é possível levantar uma 

hipótese que o retardamento deste processo pode provocar uma possível perda do 

momentum pós-conversão dos indivíduos para que haja de imediato, a inserção e a 

formação espiritual destas pessoas visando prepara-las para o exercício de ministérios e 

até da própria liderança da igreja. Já no segundo aspecto – a continuidade – uma questão 

se sobressai: visto que a mentoria da liderança de uma igreja já organizada, como é o caso 

do exemplo já mencionado, deve ser de caráter contínuo, por que não assumir logo que, 

na verdade, esta continuidade de formação da liderança deve nascer desde os estágios 

iniciais da plantação da igreja e não apenas algumas estações à frente? Desta forma, 

mesmo no modelo de Childers & Thompson aparentemente se omite a formação da 

liderança como elemento primordial inserido estrategicamente desde o início e 

desenvolvido por meio de um processo contínuo. 

 

Quadro 2 – As Sete Estações da Plantação de Igrejas – (continua) 

E
st

a
çõ

es
 Preparação 

Preparando para Plantar a 
Igreja 

(Preparando a Semente) 

Ajuntamento 

Reunindo a Comunidade 
para Adorar 

(Semeando) 

Desenvolvimento 

Desenvolvendo Ministérios 
Centrados no Evangelho 

(Brotando)  

Mentoria 

Mentoreando Líderes 
Centrados no Evangelho 

(Jovem Planta) 

P
es

so
a

s 

Plantador 
(Mentor) 

(Equipe Inicial) 

(Estagiário/Aprendiz) 

Intercessores 

Plantador 
Mentor 

Grupo Base 

Equipe Inicial 

Estagiário/Aprendiz 
Intercessores 

Plantador 
Mentor 

Líderes em Potencial 

Estagiário/Aprendiz 

Membros da Igreja 
Intercessores 

Pastor 
Mentor 

Presbíteros e Diáconos 

Líderes/Estagiário/Aprendiz 

Membros da Igreja 
Intercessores 

P
ro

ce
ss

o
s 

- Confirmar a visão e o 
chamado do plantador 

- Determinar o grupo de 

foco e a área do ministério 

- Estabelecer suporte de 
intercessão 

- Começar o treinamento e a 

mentoria para a plantação 

- Desenvolver a filosofia e o 
modelo de ministérios. 

- Projetar um Plano de Ação 

- Criar um Projeto da 

Plantação da Igreja 
- Estabelecer uma base de 

suporte financeiro 

- Estabelecer 
relacionamentos de 

treinamento e mentoria 

- Implementar rede de 

relacionamentos e 
evangelismo (palavra & 

obras) 

- Implementar ministérios 

de grupos de células e de 
nutrição espiritual 

- Desenvolver grupo base 

& equipe inicial 

- Gerir conflitos para 
unificar valores & visão 

- Estabelecer ministérios 

essenciais (sistemas) 

- Lançar publicamente 
culto/ministério 

- Desenvolver uma linha de 
frente de intercessão pelo 

Reino 

- Desenvolver pregação e 

adoração centradas no 
Evangelho 

- Desenvolver comunidades 

de aprendizado transformador 

para todas as idades 
- Desenvolver ministérios de 

evangelismo (palavra & 

obras) direcionado para as 

necessidades 
- Desenvolver ministérios de 

leigos orientado pelos dons 

- Desenvolver a estruturas 

funcionais emergentes 

- Desenvolver a filosofia e 
estratégia de mentoria dos 

líderes 

- Desenvolver processos de 

mentoria para discípulos 
saudáveis 

- Desenvolver processos de 

mentoria para líderes de 

grupos e ministérios 
- Desenvolver processos de 

mentoria para Presbíteros e 

Diáconos 

- Desenvolver processos de 
mentoria para Pastores 

- Desenvolver processos de 

mentoria para Líderes de 

Movimento 

T
em p
o

 

6 a 12 meses 6 a 12 meses 1 a 2 anos 2 anos e continuamente 

M
et

a
 Plantador qualificado e 

equipado com filosofia e 

estratégia claras 

Comunidade de adoração 

com ministérios 

essenciais estabelecidos 

Ministérios centrados no 

Evangelho desenvolvido por 

líderes emergentes 

Líderes ordenados 

supervisionando uma igreja 

autóctone e saudável 

Fonte: OTT; WILSON, 2011. 
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Quadro 3 – As Sete Estações da Plantação de Igrejas – (conclusão) 
 

E
st

a
çõ

es
 Crescendo 

Liderando a Igreja para Crescer e 

Plantar 

(Frutificando) 

Estabelecendo o Local 

Fixando a Presença da Comunidade 

(Aprofundando Raízes) 

Multiplicando 

Estabelecendo movimento de 

multiplicação de igrejas 

(Multiplicando Árvores Frutíferas)  

P
es

so
a

s 

Pastor 

Equipe de Mentores 

Estagiário/Aprendiz 
Missionários Transculturais 

Times iniciais 

Intercessores 

Pastor 

Equipe de Mentores 

Grupo de Construção & Localização 
Líderes de Ministério, Estagiários e 

Aprendizes 

Intercessores 

Líderes de Movimento de Plantação 

de Igrejas 

Equipe de Mentores supervisionando 
rede de igrejas 

Instituto de Plantação de Igrejas 

Plantadores, Estagiários e Aprendizes 

Intercessores 

P
ro

ce
ss

o
s 

- Avaliar a saúde e o crescimento da 

igreja (dinâmica de renovação 

espiritual) 

- Estabelecer os alvos da igreja para 

sua saúde e crescimento 

- Liderar a igreja para a expansão e 

crescimento 
- Liderar a igreja para o crescimento 

interno 

- Liderar a igreja para estender seu 

alcance 
- Liderar a igreja para compartilhar 

crescimento 

- Liderar a igreja para o crescimento 

organizacional 

- Determinar se multiplicará grupos 

pequenos/células ou se construirá suas 

instalações permanentes 

- Encontrar instalações, alugando ou 

comprando propriedade 

- Supervisionar o levantamento de 

recursos para a relocação ou 
construção 

- Supervisionar a relocação ou 

construção 

- Repetir os processos se ou quando 
necessário 

 

- Desenvolver e unificar a visão e a 

estratégia 

- Implementar dinâmica de renovação 

espiritual 

- Superar barreiras e cultivar liderança 

- Estabelecer sistemas de 

recrutamento e avaliação 
- Estabelecer sistemas de mentoria e 

treinamento 

- Estabelecer sistemas de adoção de 

Projetos de Plantação de Igrejas  
- Desenvolver levantamento de 

recursos para o movimento 

- Desenvolver redes e movimentos de 

plantação de igrejas. 

T
em

p
o

 

Continuamente Dois anos e Continuamente Continuamente 

M
et

a
s 

Uma igreja saudável, em crescimento 

e reprodutora 

Instalações adequadas para 

ministérios centrados no evangelho 

Redes e Movimentos de Plantação de 

Igrejas 

Fonte: OTT; WILSON, 2011. 

 

Além destes aspectos, outro fator demonstra a necessidade da pesquisa, e refere-

se à percepção que as atuais iniciativas de plantação de igreja parecem ter dado espaço a 

alguns aspectos pragmáticos muito mais afeitos a planos institucionais de expansão 

eclesiástica com ênfase em números e resultados, do que à expansão do reino de Deus na 

terra. Esta deformidade acontece por razões paternalistas ou pragmáticas13, de forma que 

estes planos, sob a influência destes desvirtuamentos eclesiológicos e missiológicos, 

podem produzir igrejas com doenças congênitas, ausência de elementos fomentadores de 

maturidade e, consequentemente, riscos reais de retrocesso e insustentabilidade. 

 
13 PAYNE, 2009, p. 26. “Há duas eclesiologias contemporâneas que impõem ameaças sérias para a 

multiplicação de igrejas ao redor do mundo: a eclesiologia paternalista e a eclesiologia pragmática”. Ele 

entende paternalismo como “a ideologia que crenças e práticas de um grupo deve ser forçado em outro 

grupo, a fim de manter controle. Esta perspectiva cria uma dependência de um grupo em outro”, enquanto 

que o pragmatismo para ele é a “ideologia que apoia uma abordagem que ‘seja lá o que funcionar’ para 

plantar uma igreja, como uma forma de os meios justificarem os fins, independentemente dos métodos 

usados e a mensagem proclamada”. 
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Certamente, alguns aspectos e implicações práticas na plantação de igreja, tais 

como, a escolha adequada dos novos campos missionários, baseada tanto em critérios 

espirituais, como estratégicos, assim como os investimentos financeiros necessários e a 

devida alocação do tempo do plantador ou da equipe de plantação de igreja durante os 

primeiros anos de uma nova comunidade etc. devem naturalmente ser levados em conta. 

Todavia, mais do que estes aspectos, a formação de uma liderança autóctone14 na nova 

igreja é um dos motivos que mais pode contribuir para uma provável deficiência em 

alcançar o propósito espiritual maior da plantação de uma igreja, e que está para além de 

quaisquer objetivos institucionais envolvidos. Desta forma, este presente trabalho 

enfatiza que a formação da liderança autóctone é efetivamente a parte indispensável e 

crucial do processo, por garantir a saúde, a maturidade e a sustentabilidade da nova igreja, 

mesmo depois da eventual saída do plantador ou da equipe de plantadores da igreja15. 

Portanto, a importância e a necessidade da pesquisa estabelecem o ponto de 

partida da proposta deste trabalho, isto é, que a formação de liderança autóctone deve 

assumir características de intencionalidade, transversalidade e permeância em cada etapa 

da plantação de igrejas. Por intencionalidade, entende-se que toda ação do plantador deve 

trazer consigo um propósito maior do que aquele imediato, na medida em que mesmo 

ações tipicamente caracterizadas como de evangelização, discipulado, visitação etc. 

devem ser feitas com o objetivo de potencialmente identificar e formar um possível líder, 

seja pelo conteúdo ministrado nestas ações, seja pelo exemplo naturalmente modelado 

por quem está liderando estas ações. Por transversalidade, entende-se o aspecto 

cronológico da formação de liderança, de modo que tanto no primeiro momento de 

contato, perpassando por cada etapa, e culminando com a efetiva ordenação de um oficial 

ou com autorização e credenciamento para o exercício de alguma liderança, a formação 

deste líder esteja atravessando cada fase, do início da sua fé até a sua plena capacidade 

de ministrar à igreja e às pessoas de fora da comunidade. Por permeância entende-se a 

impregnação de conteúdos formadores de liderança em cada temática específica no 

 
14 A partir de obras como: NEILL, Stephen. História das missões. São Paulo: Edições Vida Nova, 1989. 

TUCKER, Ruth. Missões até os confins da Terra: uma história biográfica das missões cristãs. São Paulo: 

Edições Vida Nova, 1986, pode-se afirmar a existência de um certo escalonamento progressivo na 

percepção por nativos de uma determinada cultura do que é uma igreja autóctone. Um dos primeiros 

sinais apontados por Neill e Tucker é justamente o florescimento de “sólida e respeitada liderança local”, 

substituindo uma “liderança predominantemente estrangeira”. 
15 OTT, WILSON, 2011. Segundo os autores, algumas condições deveriam ser cumpridas antes da saída 

do(s) missionário(s) da plantação da igreja, entre as quais destaca-se “uma equipe de líderes locais 

espiritualmente qualificados e reconhecidos pela congregação, para que eles guiem, ensine e apliquem 

apropriadamente as Escrituras em suas vidas e sociedade”. 
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processo de discipulado e de desenvolvimento cristão, não necessariamente porque todos 

os participantes serão líderes, mas porque todos deverão entender os princípios bíblicos-

teológicos presentes no exercício da liderança, inclusive na condição de liderados. Estas 

características devem transparecer explicitamente nos princípios de ministério16 usados 

para a confecção do projeto de plantação, bem como em sua execução, manifestando-se 

em todas as tarefas a ser realizadas e nas alocações de todos os recursos de tempo, de 

talentos e de tesouro do projeto. 

Como consequência da importância e da necessidade, a proposição ainda mais 

significativa deste trabalho é a de se deve ancorar esta devida ênfase na formação de 

liderança em fundamentos bíblicos, teológicos e missiológicos presentes na fé cristã 

reformada, cuja clareza, equilíbrio e solidez podem garantir a saúde e a sustentabilidade 

da nova comunidade cristã. Neste aspecto, a convicção da importância crucial da 

formação da liderança da igreja para não comprometer o resultado da plantação, precisa 

ser também acompanhada pelos fundamentos bíblico-teológicos indispensáveis a 

formação, a fim de que sejam biblicamente saudáveis e teologicamente firmes. 

Ao inverso, a negligência deste segundo cuidado é ainda muito mais prejudicial, 

pois enquanto o primeiro erro – de considerar a formação de liderança como apenas uma 

etapa da plantação da igreja – redundará em uma igreja imatura e dependente 

artificialmente da liderança do plantador e dos recursos originários do projeto, ou seja, 

do paternalismo ou do pragmatismo, o segundo erro – não ancorar esta formação de 

liderança em princípios biblicamente saudáveis e teologicamente firmes – provocará 

desvios espirituais, doutrinários e teológicos irreparáveis na liderança autóctone, como se 

fosse uma espécie de má formação congênita com morbidades posteriores 

frequentemente irreversíveis. 

A prevenção de ambos só é possível ao se formar lideranças cristãs a partir de 

princípios bíblicos, ao invés de fazer como se fossem meras lideranças corporativas17, 

pois basear esta formação de liderança apenas em instrumentos e ferramentas importadas 

 
16 A preferência pelo termo princípios de ministério ao invés do termo mais usado filosofia de ministério 

deve-se ao entendimento que princípios antecedem à formação de um modus operandi, e guardam 

conexão com a teologia usada como fundamento para a escolha de quais princípios são inegociáveis. 
17 Apesar de acertar na advertência sobre o risco de subestimar “liderança” na plantação de igrejas, Barry 

Keldie em seu artigo Pitfalls in Church Planting (Armadilhas na Plantação de Igrejas), quando afirma 

que “encontrar bons líderes para cada nível de sua igreja é crucial para plantar bem”, acaba indo em 

direção oposta à prática apostólica, ao recomendar: “vamos olhar para dois tipos de líderes chave: 

presbíteros e colaboradores ou funcionários. Não ordene presbíteros tão rapidamente”, argumento 

claramente corporativo e pragmático, a ponto de concluir: “vá devagar ao dar poder e rápido em tirar”. 

KELDIE, Barry. Pitfalls in Church Planting. Depth Church Planting Conference, Acts 29 Network, 2008. 
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de paradigmas seculares, que supostamente substituem os princípios bíblicos com o 

objetivo último de gerar resultados eficientes, é esquecer que a plantação de igrejas é 

tarefa espiritual do Reino de Deus e nunca pode ser garantida por instrumentais humanos. 

Em síntese, uma das mais importantes tarefas do plantador de igrejas é justamente 

esta formação de liderança autóctone, pois a estabilidade e a sustentabilidade da nova 

igreja plantada é o que garante a continuidade e os devidos desdobramentos da doutrina 

recebida, do pastoreio desenvolvido e dos princípios de ministério do plantador. A longo 

prazo, estes aspectos de continuidade saudável, madura e autossustentável permitem 

inclusive o início de um movimento de plantação de igrejas, por meio de igrejas filhas, 

como também o envolvimento em movimentos de plantação de igrejas em outros lugares 

e contextos, inclusive multiculturais. 

 

OS MOTIVOS PESSOAIS E MINISTERIAIS DA PESQUISA 

Além da necessidade e importância desta temática pesquisada, há motivos 

pessoais e ministeriais para tratar da formação de liderança em um contexto de plantação 

de igreja. Desde os primeiros estudos teológicos no Instituto Bíblico Betel Brasileiro 

(IBBB), de 1980 a 1983, em Campina Grande e João Pessoa, PB e posteriormente 

também no Seminário Presbiteriano do Norte (SPN-PE), de 1981 a 1987, estive envolvido 

em plantação de igrejas18. Já licenciado e ordenado ao Sagrado Ministério pela Igreja 

Presbiteriana do Brasil (IPB), após curto intervalo como Pastor Evangelista da Igreja 

Presbiteriana da Liberdade, também em Campina Grande, fui posteriormente convidado 

a servir como Pastor Auxiliar da 1ª Igreja Presbiteriana de João Pessoa (IPJP) na Paraíba. 

Nesta nova etapa ministerial, estive envolvido na plantação da Igreja Presbiteriana de 

Manaíra (IPM), a qual assisti pastoralmente por designação do Conselho da 1ª IPJP, 

tornando-me depois o pastor fundador e efetivo da IPM pelos seus primeiros sete anos. 

 
18Durante os fins de semana e férias, estive inicialmente na zona urbana da cidade de Baía da Traição, 

litoral norte da Paraíba, em cuja zona rural ainda hoje existe uma grande reserva dos índios Potiguaras, e 

também em outros campos dos estados de Pernambuco e Paraíba. Aquela região de rica tradição histórico 

cultural, tem grande importância para a fé cristã reformada no Brasil, conforme se observa da leitura de 

algumas obras, tais como: SCHALWIJK, Frans Leronard. Igreja e Estado no Brasil Holandês (1630 – 

1654). 3. ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2004, além de três obras de MAIOR, Pedro Souto. A missão de 

Antônio Paraupaba ante o governo hollandez. Revista do Instituto de Ceará, Fortaleza, p. 72-82, 1912a. 

MAIOR, Pedro Souto. Dois índios notáveis e parentes próximos. Revista do Instituto do Ceará, Fortaleza, 

p. 61-71, 1912b. E finalmente: MAIOR, Pedro Souto. Atas dos Sínodos e Classes do Brasil no século 

XVII durante o domínio holandês mencionadas por CRESPIN, Jean. A tragédia da Guanabara. São 

Paulo: Cultura Cristã, 2007. 
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Em 1996, a convite da Mission to North America (MNA) da Presbyterian Church 

in America (PCA) participei do Assessment Center em Atlanta, Georgia, e juntamente 

com a minha esposa, fomos aprovados como Church Planters de uma igreja multicultural 

para latinos e brasileiros, na cidade de Orlando, Florida, tornando-me assim membro do 

Central Florida Presbytery (CFP), da Presbyterian Church in America (PCA). Ali, 

permaneci por alguns anos, deixando um grupo de irmãos, americanos e latinos, inclusive 

brasileiros, alcançados pelo Evangelho e transferidos posteriormente, conforme 

orientação do CFP-PCA, para a River of Life Presbyterian Church (PCA). 

De volta ao Brasil em 2000, novamente envolvi-me com a Plantação de Igreja, o 

que efetivamente aconteceu em parceria com a 1ª Igreja Presbiteriana de João Pessoa, na 

condição de Pastor Auxiliar, da qual surgiu a semente da Igreja Presbiteriana de Tambaú, 

organizada em 2001 e que tenho a alegria de ser o plantador e pastor efetivo até o 

momento da escrita deste trabalho. Além do envolvimento pessoal como plantador de 

igrejas, tenho tido a oportunidade ministerial de participar, mentorear e ser parceiro na 

plantação de algumas igrejas e na formação de pastores e líderes ministeriais. Algumas 

destas iniciativas originaram e consolidaram várias igrejas19. 

Em resumo, baseado em todo este tempo e experiência ministerial, tenho notado 

a necessidade de formação de liderança em todos estes trabalhos de plantação de igrejas. 

Na verdade, posso afirmar, por experiência própria e à luz de estudos sobre o tema, que 

o sucesso ou o fracasso, experimentados em alguns aspectos destas iniciativas de 

plantação de igrejas, tem sido diretamente relacionado ao êxito em formar liderança 

autóctone. Acredito que esta convicção é compartilhada por muitos plantadores de igrejas 

e igrejas parceiras, o que demonstra per se a necessidade, a justificativa e a relevância 

deste trabalho. 

 
19 A Igreja Presbiteriana de Bairro dos Estados (João Pessoa, PB), no período em que fui pastor da Igreja 

Presbiteriana de Manaíra, bem como a Igreja Presbiteriana de Intermares (IPI), que foi proposta e 

aprovada como Projeto de Plantação pelo Plano Missionário Cooperativo (PMC) da Igreja Presbiteriana 

do Brasil (IPB) em parceria com o Church Planting Center da Redeemer Presbyterian Church em 

Manhattan, New York. Atualmente, a IPIntermares já está plantando sua própria “igreja filha”, a Igreja 

Presbiteriana de Vila Feliz, ambas na cidade de Cabedelo, PB. Mais recentemente, a IPTambaú tem se 

associado à Junta de Missões Nacionais (JMN), da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) e ao Presbitério 

Metropolitano da Paraíba (PMPB) para a plantação de pelo menos três igrejas no Cariri Paraibano (Serra 

Branca, São João do Cariri e de Sumé, esta última em parceria também com a Igreja Presbiteriana de 

Monteiro, PB), uma região de mais de 300 mil habitantes, formada por 36 municípios, com um dos mais 

baixos Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil e uma das menores taxas de presença 

evangélica e presbiteriana da Paraíba. 
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A DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Todavia, por se tratar de plantação de Igrejas Cristãs, certamente a melhor fonte 

de compreensão de como deve ser esta formação de liderança não deve ser buscada em 

experiências e percepções pessoais, e sim no Novo Testamento, especialmente no 

ministério do apóstolo Paulo. Ele é reconhecidamente o homem20 a quem Deus mais usou 

para plantar novas igrejas durante o período apostólico21, conforme a avaliação de vários 

estudiosos do Novo Testamento22, a ponto de alguns o considerarem como modelo23, 

ocupando “o lugar de maior missionário da primeira igreja”24. 

No entanto, apesar deste reconhecimento sobre o papel fundamental e importante 

de Paulo para a igreja cristã, especialmente para a plantação de igrejas, convém entender 

o perigo que se corre ao tornar sua pessoa incomparável e suas práticas ministeriais 

irreproduzíveis. Se o que ele fez, em muitos aspectos, não puder ser generalizado e 

 
20 A ênfase em Paulo não significa desconsideração, como se verá no estudo, para com seus 

“companheiros”, que juntos talvez tenham se tornado o primeiro exemplo do se que convencionou chamar 

na modernidade de “equipe missionária”. Segundo Fred Jonkman, Paulo “fez uso de companheiros de 

trabalho”, porque “cria em trabalho em equipe. JONKMAN, Fred. The Missionary Methods of the 

Apostle Paul. Thirdmill, [2018]. Disponível em: <http://thirdmill.org/paul/missionary_methods.asp>. 

Acesso em: 12 jan. 2018. 
21 Bruce considera Paulo “um homem de ação que marcou a história mundial, a ponto de apesar do 

cristianismo ter nascido na terra de Israel, fundado por um judeu, com discípulos judeus, foi ele o 

responsável para que, em um pouco menos do que uma geração, o Cristianismo fosse reconhecido pelas 

autoridades do Império Romano como um culto predominantemente gentílico”. Por isso, para ele, Paulo 

“superou a todos os outros como missionário pioneiro e plantador de igrejas, e nada pode impedir seu 

reconhecimento como o apóstolo dos gentios par excellence”. BRUCE, Frederic. Paul: Apostle of the 

Free Spirit. Exeter, UK: The Paternoster Press, 1977, p. 17. 
22 Robertson diz que “Paulo era caracterizado por tal veemência e poder, que sempre foi o cabeça de 

qualquer círculo em que se movia, quer seja como Saulo, o fariseu perseguido, quer seja como Paulo, o 

missionário laborioso” e, por isso, “Paulo permanece para sempre o principal representante de Cristo, o 

expoente mais hábil do cristianismo, o seu gênio mais construtivo; do lado meramente humano, o seu 

campeão mais destemido, o seu missionário mais ilustre e mais influente, pregador, mestre e mártir mais 

distinto.” ROBERTSON, Archibald. Épocas na Vida de Paulo. Rio de Janeiro: Junta de Educação 

Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira (JUERP), 1982, p. 15. 
23 Augustus Nicodemus comenta: “Merecidamente, Paulo passou para a história não somente como o maior 

teólogo do cristianismo, mas também como o seu maior missionário. Como sabemos, o cristianismo 

nasceu judeu [...] Poucos anos após a morte do apóstolo Paulo, o Império Romano reconhecia o 

cristianismo como um fenômeno gentílico. Para que tenhamos uma ideia do labor do apóstolo Paulo como 

fundador de igrejas, em menos de dez anos, entre os anos 47 e 57, ele plantou igrejas em quatro províncias 

do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia proconsular. Depois de dez anos plantando 

igrejas, ele escreve aos romanos que já não tem campo de atividade naquelas regiões (Rm 15.23). Paulo 

passa para a história, então, como uma combinação de teólogo profundo e missionário fervoroso”. 

LOPES, Augustus Nicodemus. Paulo, plantador de igrejas: repensando fundamentos bíblicos da obra 

missionária. Fides Reformata, v. 2, n. 2, 1997. Essa opinião é compartilhada por TUCKER, 1986, p. 29. 
24 LATOURETTE, Kenneth. The First Five Centuries in a History of the Expansion of Christianity. Grand 

Rapids, MI: Zondervan, 1970, v. 1, p. 80. 

http://thirdmill.org/paul/missionary_methods.asp
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replicado, com adaptações, por missionários e plantadores de igrejas nos dias de hoje, que 

valor missiológico teria, além do simples registro histórico?25 

 

AS QUESTÕES DA PESQUISA 

Desta forma, ao delimitar metodologicamente este trabalho a uma pesquisa 

exegético-teológica a partir das narrativas de Lucas no livro de Atos, tem-se também a 

oportunidade de suscitar várias e legítimas questões sobre Paulo e sua obra realizada, em 

uma abordagem que tanto evita uma visão idealizada do apóstolo, como a subestimação 

da sua importância, para a plantação de igrejas contemporâneas: 

1) Quando Lucas registra em Atos a plantação de igrejas por Paulo é possível 

perceber a existência de um “padrão paulino” de formação de liderança? 

2) Este “padrão paulino” é percebido de modo mais claro e amadurecido na 

plantação da igreja em Éfeso? 

3) É possível comprovar que este “padrão paulino” envolve evangelização, 

discipulado e formação de liderança em um processo contínuo que resulta em 

plantação de igrejas? 

É incontroverso que em Éfeso, Paulo investiu mais tempo em termos ministeriais, 

do que em qualquer outra cidade, assim como também é significativa a importância do 

chamado Sermão de Despedida proferido por Paulo aos presbíteros da igreja em Éfeso 

(Atos 20). Este sermão é o único texto no livro de Atos no qual o apóstolo descreve 

detalhadamente como ele se conduziu ministerialmente, tanto no pastoreio, como na 

simultânea formação de liderança, a fim de prepara-los para assumir a igreja em sua 

posterior ausência. 

Portanto, este presente trabalho deseja demonstrar, a partir das respostas a estas 

questões de pesquisa, e com foco no Sermão de Despedida, a existência de um possível 

Fator Éfeso26, expressão usada nesta pesquisa para designar este conjunto de 

 
25 Para Allen, a ideia de que Paulo era “um homem excepcional vivendo em tempos excepcionais, pregando 

sob circunstâncias excepcionais; que ele teve vantagens em seu nascimento, educação, chamado, missão, 

em seu relacionamento com seus ouvintes, como ninguém mais teve” é equivocada e perigosa. Por isso, 

ele propõe: “ou tiramos São Paulo de seu pedestal como o grande missionário, ou temos que reconhecer 

que há em seu trabalho a qualidade da universalidade”. ALLEN, Rolland. Missionary Methods – St. 

Paul’s or Ours? Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1962. p. 38. 
26 Embora em seus estudos, Pedro Santos argumenta “a possibilidade da cidade de Éfeso ter sido o centro 

do cristianismo Joanino primitivo tenha consequências para o ulterior desenvolvimento da pesquisa 

contextualizada em campo bíblico-exegético e da Escola Joanina como centro de difusão e conservação 

da tradição ‘efesina’ do Movimento Joanino”, o que o leva a concluir equivocadamente que “sobre a 
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fundamentos bíblicos presentes em princípios e em práticas ministeriais que foram 

aplicados por Paulo à formação de liderança no processo de plantação de igrejas27. 

 

A ABORDAGEM E METODOLOGIA DA PESQUISA 

Desta forma, a configuração destas questões da pesquisa propostas leva este 

estudo à seguinte estrutura de abordagem ao tema. O presente trabalho iniciará em um 

estudo exegético, com o desenvolvimento de uma análise de textos neotestamentários em 

busca do “Fator Éfeso”, com ênfase nas narrativas de Lucas em Atos dos Apóstolos, 

especialmente em Atos 20. Haverá também um estudo essencialmente teológico, como 

desdobramento da exegese das passagens em Atos, desenvolvendo um recorte analítico 

da eclesiologia Paulina, com foco na formação de liderança na plantação de igrejas. Na 

conclusão do trabalho, além de algumas propostas práticas, serão feitas algumas 

recomendações para possíveis pesquisas futuras, visto que, diante da complexidade, 

abrangência e profundidade destas questões, certamente será necessário desenvolver 

outros projetos de estudo no mesmo tema e a partir dos achados deste trabalho. 

A metodologia desta pesquisa é essencialmente bibliográfica, a partir da análise 

exegética dos textos mencionados acima no livro de Atos e das obras de referência 

adotados. Grande parte da pesquisa registrada na Bibliografia do trabalho foi alimentada, 

revista e atualizada em pesquisas nas bases de dados disponibilizadas pelo 

CPAJ/Mackenzie e Reformed Theological Seminary (RTS) e por ferramentas de busca 

contínua como o Alertas do Google Acadêmico (scholar alerts – “plantação de igreja”, 

“formação de liderança cristã”, “presbíteros”, “discipulado” etc.). 

 

 
presença Paulina em Éfeso não se tem mais traços” e que João supostamente “desalojou completamente 

Paulo da região efesina”, neste presente estudo, ao contrário, ficará demonstrada a influência de Paulo, 

especialmente na teologia e missiologia da Igreja Apostólica, a partir do seu ministério em Éfeso. 

SANTOS, Pedro Paulo Alves. A cidade de Éfeso. Uma comunidade de Paulo a João: História e tradição 

no Novo Testamento. Coletânea Rio de Janeiro, Ano XIII, Fascículo 25, p. 144-159, jan./jun. 2014. 
27 Por serem princípios missiológicos e não simplesmente táticas ou métodos, a tese deste trabalho também 

propõe que eles podem ser deliberadamente generalizados e aplicados para a formação de lideranças 

autóctones no processo de plantação de igrejas em lugares diversos do globo, em contextos específicos 

de cada caso, sempre com sabedoria espiritual e bom senso, para adapta-los com sabedoria como se espera 

por parte de missionários do Reino de Deus. Robertson entende, por exemplo, os princípios sobre os quais 

Paulo exerceu seu ministério, fazem dele “o mesmíssimo tipo de estadista missionário, que hoje se requer 

na China, no Japão, na Índia, na África e na Turquia”. ROBERTSON, 1982, p. 17. 
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A DEFINIÇÃO DE TERMOS DA PESQUISA 

Alguns termos usados neste trabalho precisam ser definidos, com o fim de 

clarificar o entendimento sobre o uso de cada um deles, neste trabalho. 

Missão: vem da palavra latina missio (enviar) e se refere à proclamação do 

evangelho a todos os homens, em todas as partes do mundo. Os cristãos, individualmente, 

e como comunidade cristã são enviados por Cristo para uma missão, assim como Ele foi 

enviado pelo Pai (João 20:21). Portanto, neste trabalho usamos o termo Missão, tanto 

para o indivíduo cristão, como para a comunidade cristão28, a fim de que o ser, o 

proclamar e o fazer, tanto de indivíduos, como de comunidades, sejam replicados assim 

como foi o de Jesus Cristo: começando exatamente onde o cristão ou a comunidade 

estiverem localizadas, mas com uma abrangência global29. Assim, a Missão é tanto de 

Deus, como também é do cristão e da comunidade cristã30, pois a essência da Igreja é 

encarnar a missão de Deus (missio Dei) no contexto em que ela vive, tornando-se agente 

do Reino de Deus na terra (misssio ecclesiae)31. 

Plantação de Igrejas: a expressão é usada neste trabalho na perspectiva que 

envolve o desenvolvimento e desdobramentos da fórmula dos três auto para a obra 

missionária da Igreja, ou seja, que as igrejas locais devem ser “self-propagating, self-

supporting e self-governing” (auto-propagável, autossustentável e auto-governável).32  

Liderança Autóctone: é considerada, neste presente trabalho, como aquela 

formada a partir dos primeiros convertidos, frutos do processo de plantação da igreja, 

excluindo-se o próprio plantador ou a equipe de plantação, quando não fizerem parte da 

comunidade em que estão plantando a igreja e que obviamente já os constituiriam como 

a liderança inicial enviada por Deus para formar o grupo base (core group).33 

 
28 “A ideia concebida por Jesus para seus discípulos foi que formassem uma comunidade” GUTHRIE, 

Donald. New Testament Theology. Leicester, UK: IVP Press, 1981, p. 715. 
29 WRIGHT, Christopher J. H. A missão do povo de Deus: uma teologia bíblica da missão da igreja. São 

Paulo: Vida Nova, 2012, p. 30. 
30 Para Goheen, missão não é “uma atividade específica de uma igreja, mas sim a própria natureza e essência 

da igreja”. GOHEEN, Michael W. A Igreja Missional na Bíblia: luz para as nações. São Paulo: Vida 

Nova, 2014, p. 20. 
31 WRIGHT, Christopher J. H. O que quero dizer com “missional”? In: LOGAN JR, Samuel T. Reformado 

quer dizer Missional. São Paulo: Cultura Cristã, 2015, p. 11. 
32 Esta “three-self formula” foi idealizada pelos missiólogos Rufus Anderson e Henry Venn. MOREAU, 

Scott (Ed.). Evangelical Dictionary of World Missions. Grand Rapids, MI: Baker Books, 2000, p. 60; p. 

999. 
33 Garrison resume no acróstico MAWL (Model, Assist, Watch & Leave – Modele, Apoie, Supervisione e 

Deixe) as condições para preparar esta liderança autóctone. GARRISON, David. Church Planting 

Movements. Richmond, VA: Overseas Operations International Mission Board of the Southern Baptist 

Convention (USA), 1999. 
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Parte 1 – O Estudo Exegético no livro de Atos em busca do Fator Éfeso 

Conforme apontado na Introdução, a primeira parte deste trabalho é 

eminentemente exegética, em busca do Fator Éfeso com análise de alguns textos no livro 

de Atos, que estão nos seguintes relatos: os preparativos daquela que ficou conhecida 

como “primeira” viagem missionária do apóstolo Paulo, os relatos de várias plantações 

de igrejas sob a liderança de Paulo e de seus companheiros missionárias e, finalmente, as 

orientações do apóstolo Paulo aos presbíteros de Éfeso em Mileto em seu Sermão de 

Despedida (Atos 20). Neste trabalho, adota-se abordagem de que Lucas está “fazendo 

história”, particularmente a história de como a Igreja continuou a obra iniciada por Jesus 

Cristo por meio dos apóstolos1 que deixou, de e seus seguidores posteriormente. Este 

entendimento, compartilhado por alguns estudiosos, como Marshall2, baseia-se, 

inicialmente nas próprias palavras de Lucas, quando comparando a introdução do 

evangelho que leva seu nome (Lucas 1:1-4)3, permitem a dedução que o livro de Atos 

daria continuidade à narrativa complementar ao que “Jesus começou a fazer e a ensinar”4, 

agora por influência e direção do outro Consolador, o Espírito Santo (João 14:16-17, 

26/15:26,27/ 16:7,13) e por meio dos discípulos de Jesus (João 17:6-9, 14-20). 

O procedimento escolhido para a análise exegética nesta secção é o de 

desenvolver comentários exegéticos sintéticos e pontuais sobre determinadas expressões 

contidas nestes textos, fundamentais para a construção da tese do Fator Éfeso. Assim, em 

meio às narrativas que descrevem os fatos históricos ocorridos, se buscará demonstrar os 

 

1 Augustus Nicodemus argumenta que o entendimento pleno do significado do apostolado, conforme usado 

por Jesus e seus seguidores, não será encontrado “na literatura grega de antes e durante o período 

apostólico” e, citando Rengstorf (1964, p. 408), também afirma que “não vamos encontrar na LXX, Josefo 

e Filo o emprego desta palavra no mesmo sentido em que ela é usada no Novo Testamento”. Ele propõe 

“Jesus como originador do termo”, por ter sido “quem primeiro usou a palavra no Novo Testamento”. 

LOPES, Augustus Nicodemus. Apóstolos. A verdade bíblica sobre o apostolado. São José dos Campos, 

SP: Fiel, 2014b, p. 24-26. 
2 “Embora Lucas escrevesse aquilo que tem a aparência de narrativa histórica, empregando deliberadamente 

a maior perícia literária, surge inevitavelmente a pergunta: qual foi o seu propósito em tudo isto? [...] É 

provável que tivesse consciência de que estava escrevendo história sacra. [...] Lucas procurava escrever 

a história dos começos do cristianismo no sentido geral”. MARSHALL, Howard. Atos: introdução e 

comentário. São Paulo: Vida Nova: Mundo Cristão, 1982, p. 16-17. 
3 “Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se 

realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e 

ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde 

sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena 

certeza das verdades em que foste instruído”. ALMEIDA, João. Bíblia de Estudo Almeida Revista e 

Atualizada (Lc 1.1–4). Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 1999. 
4 “Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até 

ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que 

escolhera, foi elevado às alturas”. ALMEIDA, 1999, At 1.1–2 
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fundamentos teológicos, princípios ministeriais e práticas ministeriais, do apóstolo Paulo, 

que se cristalizam na descrição que ele mesmo faz aos presbíteros de Éfeso sobre o seu 

modus operandi ministerial. Em duas seções dessa parte exegética (Atos 14:21-23 e Atos 

20:17-35), uma análise mais detalhada é desenvolvida, para aprofundar passagens mais 

importantes e emblemáticas para a construção da tese. 
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1 ANTECEDENTES FORMADORES DO FATOR ÉFESO 

A devida compreensão da formação do Fator Éfeso na teologia, nos princípios 

ministeriais e nas práticas missionárias de Paulo depende necessariamente do 

entendimento correto de fatos e fatores que prepararam e delinearam o caminho 

transcorrido até antes da missão do apóstolo Paulo e seus companheiros conhecida na 

literatura missiológica como a primeira viagem missionária. Este entendimento tem 

apontado como originário em Atos 13, baseado na compreensão que a igreja em 

Antioquia da Síria1 tinha da chamada missão aos gentios, mas, de forma embrionária, já 

é possível vê-lo nas narrativas antecedentes à Antioquia com as experiências missionárias 

daqueles primeiros cristãos, a partir de Atos 8 até Atos 12, e que se relacionam com dois 

aspectos que serão discutidos a seguir: o discipulado de novos convertidos dispersos pelas 

primeiras perseguições2 contra a fé cristã, e as experiências de lideranças no serviço 

cristão. 

 

1.1 O DISCIPULADO PARA A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DOS PRIMEIROS 

CRISTÃOS 

Mesmo antes do envio de Paulo e Barnabé descrito em Atos 13:1-3 é importante 

registrar que até chegar àquela descrição do envio formal de missionários caracterizando 

Antioquia como centro missionário, os acontecimentos narrados por Lucas nos capítulos 

anteriores permitem vislumbrar uma série de episódios bastante significativos, que 

contribuem embrionariamente para a formação do pensamento missiológico e da 

experiência missionária de Paulo. Consequentemente, a própria compreensão da Igreja 

Cristã sobre a missão aos gentios é influenciada por aquele período de sua história que 

culmina com a existência da igreja em Antioquia. Como é claro no registro de Lucas3, a 

igreja em Antioquia surgirá como fruto daquela dispersão de cristãos perseguidos por 

 
1 “A cidade de Antioquia, localizada a cerca de 32 km no interior a partir do Mar Mediterrâneo, foi fundada 

em 300 a.C. por Seleuco I Nicator, que deu à cidade o nome de seu pai, Antíoco. Quando os romanos 

conquistaram a Síria em 64 a.C., Antioquia tornou-se a capital da Síria ocidental e prosperou como 

importante centro comercial. Antioquia era conhecida, não por suas virtudes, mas por causa de seus 

vícios: era uma cidade de depravação moral, conforme salienta um autor romano”. KISTEMAKER, 

Simon A. Atos. 2. ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2017. v. 1 e 2. 
2 “Inspirados pela liderança de grandes cristãos como Pedro e Paulo, e impelidos para o exterior pelas 

perseguições (e a destruição do templo de Jerusalém em 70 A.D.), muitos evangelistas treinados e leigos 

se espalharam, levando com eles a mensagem de Cristo”. TUCKER, 1986, p. 25. 
3 A defesa de Lucas como “o autor de Lucas-Atos não tem objeção [...] O estilo e temas de Atos claramente 

refletem a mesma autoria, assim como os de Lucas”. KEENER, Craig. Bible background commentary 

New Testament. Downers Grove, IL: Inter Varsity, 1993, p. 320. 
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causa da tribulação e martírio de Estevão (Atos 11:1)4, os quais se espalham até a Fenícia 

e Chipre e chegam a Antioquia da Síria5. 

Compreensivelmente, estes primeiros cristãos perseguidos ainda tinham certa 

limitação na percepção da universalidade da Grande Comissão (“fazei discípulos de todas 

as nações”, πάντα τὰ ἔθνη6 - Mateus 28:18-20), e consequentemente, do propósito de 

Deus para o alcance do Evangelho a todos os povos7. Por esta visão limitada, anunciavam 

somente aos judeus (11:19), não obstante a ocorrência do episódio envolvendo o apóstolo 

Pedro e Cornélio, e a consequente constatação, por parte dos apóstolos e dos irmãos da 

Judéia, do significado daquele episódio em Atos 10. Naquela avaliação posterior feita 

pela igreja em Jerusalém, destaca-se a constatação de que “também os gentios haviam 

recebido a palavra de Deus” (τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ θεοῦ8 – Atos 11:1) e que, 

aos gentios, Deus também havia “concedido o arrependimento para vida” (Ἄρα καὶ τοῖς 

ἔθνεσιν ὁ θεὸς τὴν μετάνοιαν εἰς ζωὴν ἔδωκεν9 – Atos 11:18). Estas duas expressões 

claramente denotam a conversão10 de não judeus ao Evangelho de Jesus Cristo, ao mesmo 

 
4 Este movimento de dispersão por causa de diversas perseguições de judeus, a princípio, e depois do 

próprio Império Romano, vai caracterizar praticamente todo o século I e seguintes da era cristã, e em 

parte é responsável pela expansão do Evangelho na bacia do Mediterrâneo e além das fronteiras do 

Império. 
5 “Mais de quarenta comunidades de cristãos, que em sua maioria era de mercadores ou viajantes na região 

do norte da África, Ásia Menor, Arábia e Grécia, já tinham sido estabelecidas por volta de 100 AD, 

chegando até mesmo a Roma e Índia, nos dois extremos da expansão e das fronteiras do Império Romano 

até aquele momento da história”. HITCHCOCK, Susan. Geography of Religion. Washington, DC: 

National Geographic, 2004, p. 281. BOKENKOTTER, Thomas. A concise history of the Catholic Church. 

New York: Image Books, 2004, p. 18. 
6 “Na maioria das ocorrências do NT, a palavra ἔθνος aparece no plural e toma um sentido mais técnico 

que é usualmente traduzido por ‘gentios’, contrastando não judeus e judeus. Alguns léxicos listam τὰ 

ἒθνη (as nações, os gentios) por causa deste uso técnico. Nos Evangelhos, algumas vezes é usado como 

o plural de gôy (“nação”) no AT, mostrando os não judeus como excluídos das bençãos da aliança (Mateus 

10:5), mas com alguma indicação de que eles seriam posteriormente incluídos (lucas 2:32). Em outras 

ocorrências do NT, o termo é usado em passagens que enfatizam a inclusão dos gentio juntamente aos 

judeus no plano redentivo por meio do Evangelho (Mateus 24:14/Romanos 3:29) MINARD, M. Gentiles. 

In: MANGUM, D.; BROWN, D. R.; KLIPPENSTEIN, R.; HURST, R. (Orgs.). Lexham Theological 

Wordbook. Bellingham, WA: Lexham Press, 2014. Disponível em: 

<https://www.logos.com/product/45638/lexham-theological-wordbook>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
7 “Diferentemente do que geralmente se acredita, Lucas não menciona a presença de gentios no dia de 

Pentecostes, a não ser os prosélitos judeus (2:10). Dentro de poucos anos, porém, a igreja acabou pregando 

o evangelho aos samaritanos, aos tementes a Deus que não eram circuncidados, e, finalmente, aos gentios 

pagãos. Lucas considera que esta progressão foi a vontade de Deus, profetizada de antemão; os eventos 

se desdobram sem qualquer planejamento da parte da igreja”. MARSHALL, 1982, p. 27. 
8 HOLMES, Michel. Greek New Testament: SBL Edition. Lexham Press: Society of Biblical Literature, 

2011-2013. 
9 HOLMES, Ibidem. 
10 “Um grande arrependimento para a vida é mais do desejar perdão por causa do arrependimento. O caso 

de Cornélio é tão claramente a graça reinando em cada estágio de sua vida religiosa, que dificilmente 

podemos duvidar que isto era somente graça o que queriam expressar aqui. Aquela graça que reina 

soberana em cada conversão.” JAMIESON, Robert; FAUSSET, Andrew; BROWN, David. Commentary 

critical and explanatory on the whole Bible. Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc., 1997. v. 2. 
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tempo que fica claro, a partir da narrativa de Lucas acerca da iniciativa de alguns de 

Chipre e de Cirene, que os dispersos também “falavam também aos gregos, anunciando-

lhes o evangelho do Senhor Jesus”. Assim, “muitos, crendo, se converteram ao Senhor” 

(πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν κύριον11 – Atos 11:21). 

Este desdobramento provocou o envio (ἐξαποστέλλω) de Barnabé por parte da 

igreja “que estava em Jerusalém” (Atos 11:22) para verificar e cuidar destes novos 

convertidos12. Esta iniciativa da igreja em Jerusalém de enviar Barnabé é vista por alguns 

comentaristas do Novo Testamento como uma predisposição positiva dos apóstolos de 

verificar o que estava acontecendo de bom na dispersão13, inclusive pela própria escolha 

de Barnabé14, levando-se em consideração a tarefa de cuidar dos novos na fé (“era homem 

bom, cheio do Espírito Santo e de fé (ἀγαθὸς καὶ πλήρης πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως15– 

Atos 11:24). Estas virtudes parecem ser também algumas das mesmas qualidades 

enfatizadas posteriormente, para o exercício da liderança nas igrejas neo-testamentárias, 

conforme exposto por Lucas em Atos 6:3, no caso dos proto-diáconos, e posteriormente 

por Paulo em 1ª Timóteo 3 e Tito 1, incluindo aí também os presbíteros. Barnabé foi uma 

escolha ideal16, pois, em um primeiro momento, constatou “a graça de Deus” e “alegrou-

 
11 HOLMES, 2011-2013. 
12 As ideias de “arrependimento” e de “conversão” são muito próximas e praticamente intercambiáveis, 

denotando o ato de reconhecimento de erros, com expressão de contrição e de pesar, com o compromisso 

de direcionar atitudes, palavras, comportamentos em retidão e na direção da obediência a Deus. Em outras 

palavras, é, ao mesmo tempo, um ato e um processo transformador que envolve abandonar o pecado ou 

a transgressão e voltar-se para Deus. No AT, o conceito de arrependimento é expresso por duas palavras 

hebraicas: ׁשּוב (šûb) and ָנַחם (nāḥam), enquanto no NT, a palavra grega mais usada é μετανοέω 

(metanoeō) ou μετάνοια (metanoia), mas há outra palavra ἐπιστρέφω (epistrephō) “virar-se para voltar”, 

como em Mateus 13:15, e nesta passagem de Atos 11:21, que denotam uma mudança de atitude, ação ou 

comportamento, perceptíveis de modo concreto. Assim, pode-se afirmar que, tanto no léxico hebraico, 

como no grego, usados respectivamente no AT e no NT, arrependimento/conversão é uma mudança 

interna, nos pensamentos, emoções, motivações, que se manifesta na atitude externa, por meio de palavras 

e comportamentos objetivos. 
13 Marshall, por exemplo, entende que “a simpatia básica da igreja em Jerusalém com as notícias do que 

acontecia pode ser deduzida da escolha de Barnabé como delegado dela”, pois, “embora pertencesse a 

uma família da Dispersão, era encarado com total confiança em Jerusalém, e agia como fiel da balança 

entre os elementos hebraicos e helenísticos”. MARSHALL, 1982, p. 193. 
14 Barnabé, cujo nome significa “Filho da Consolação ou Filho do Encorajamento”, é mencionado 

frequentemente no papel de um servo apoiador do ministério de outros em Atos 9:27; 11:25, 30; 12:25; 

13:1–2, 7, 43, 46, 50; 14:3, 12, 14, 20; 15:2, 12, 22, 25, 35–37, 39; 1 Cor. 9:6; Gal. 2:1, 9, 13; Col. 4:10. 
15 HOLMES, op. cit. 
16 Na avaliação de outros estudiosos, Barnabé, como judeu cristão de fala grega e natural de Chipre, foi 

uma escolha mais do que adequada para a necessidade daqueles crentes novos de origem não judaica, 

inclusive pela confiança de Jerusalém nele depositada e demonstrada na autoridade delegada pelos 

apóstolos para verificar a situação e ajudar naquelas circunstâncias. Kistemaker entende que ele foi “a 

pessoa certa para promover o desenvolvimento da igreja em Antioquia, pois ele não vai até lá para mostrar 

autoridade, mas para ajudar os crentes a crescer na fé”. KISTEMAKER, Simon. Atos. Tradução É. Mullis 

& N. B. da Silva. 2. ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2016. v. 1, p. 532. Robertson concorda: “Barnabé era 

precisamente o tipo de homem que esta crise necessitava, pois era prudente e corajoso” e acrescenta, 
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se” (καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τὴν τοῦ θεοῦ, ἐχάρη17) e também “exortava a todos a que, com 

firmeza de coração, permanecessem no Senhor”. Esta exortação (παρεκάλει) que 

motivava os novos convertidos em Antioquia era para que “com firmeza de coração, 

permanecessem no Senhor” (πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ κυρίῳ18 – 

Atos 11:23). 

Interessante para o objetivo deste trabalho, é observar que na expressão τῇ 

προθέσει muito mais do que enfatizar a ação de exortar, o foco está na forma como esta 

exortação era feita, visto que o substantivo no caso dativo modifica o verbo, assim como 

se fosse uma expressão adverbial de modo em português. Assim, com um grau de certeza 

razoável pode-se dizer que Barnabé “exortava a como permanecer verdadeiramente no 

Senhor”19. Assim, é possível inferir que houve instruções e encorajamentos sobre como 

um cristão novo pode e deve manter-se firme em sua confissão e vivência de fé, 

semelhantemente a um discipulado. Como será visto adiante, este tipo de discipulado, 

intencional e intenso, seja um a um, seja em pequenos grupos nos lares e em outros locais, 

torna-se prática corrente daqueles missionários, a começar do próprio Paulo, a ponto de 

ser frequentemente mencionado em Atos. Na verdade, antes mesmo do que o próprio 

apóstolo, esta prática discipuladora, possivelmente também em formatos diversos e 

variados, já tinha sido adotada por Jesus (Mateus 4:18-21/Marcos 1:14-20/Marcos 3:13-

19/Lucas 5:1-11/Lucas 5:12-16), inclusive como base para a formação de seus apóstolos, 

que posteriormente assumiriam a liderança de sua igreja (Mateus 28:18-20). 

Provavelmente por considerar ser muita tarefa para um homem só, visto que “muita gente 

se uniu ao Senhor” (καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ κυρίῳ.20 –Atos 11:24), uma 

expressão sinônima não somente para a conversão, mas também para uma permanência 

e firmeza de fé e de identificação com o Senhor21, Barnabé foi a Tarso (11:25) à procura 

de Saulo22. Nesta ocasião, é perceptível que o chamado de Paulo está se concretizando 

 
“parece que a igreja em Jerusalém deu liberdade a Barnabé para agir como achasse melhor”. 

ROBERTSON, 1982, p. 16. 
17 HOLMES, 2011-2013. 
18 HOLMES, Ibidem. 
19 KISTEMAKER, 2016, v. 1, p. 533. 
20 HOLMES, op. cit. 
21 Kittel explica este verbo, formado pela preposição προς (“em direção de”) e pelo verbo μενω, que, em 

referência a estado ou condição, significa “permanecer o mesmo, não tornar-se outro ou diferente” como 

“manter-se firme na graça de Deus recebida pelo Evangelho”, que é exatamente a ideia de discípulo, 

como um seguidor permanente de Jesus. KITTEL, Gerhard. Theological Dictionary of the New 

Testament. Michigan: Eerdmans, 1976. 10 v. 
22 “Como cidadão romano, Paulo deve ter tido três nomes, o terceiro do qual (seu cognomen) deve ter sido 

o latino “Paullus”; não sabemos quais eram os dois primeiros. Um cidadão romano poderia ter um quarto 

nome (seu signum ou supernomem) dado na ocasião do nascimento, e empregado como nome familiar; 
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em mais um desdobramento, vinculando o seu chamado pessoal às narrativas de Lucas 

sobre a expansão do Evangelho e que vão ser completamente descortinadas, a partir de 

Atos 13, quando Paulo e Barnabé são separados para a obra. Naquela ocasião da 

conversão de Saulo, em Atos 9:15-16, quando Ananias, um discípulo em Damasco para 

onde Paulo se dirigia com “autorização dos principais sacerdotes para prender a todos 

os que invocam o teu nome” (Atos 9:14) é instado por Deus para ir à rua Direita, na casa 

de Judas e procurar por Saulo, apelidado de Tarso que estava orando, a tarefa imediata 

era apenas “impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista”.  

Porém, havia a má fama que fez Ananias relutar (“Senhor, de muitos tenho ouvido 

a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém”). O 

convencimento dele vem parte de Deus nos seguintes termos: “Vai, porque este é para 

mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios  e reis, bem 

como perante os filhos de Israel; pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo 

meu nome”23, o que lhe dá convicção para obedecer (“Então, Ananias foi e, entrando na 

casa, impôs sobre ele as mãos,  dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o 

próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e 

fiques cheio do Espírito Santo”)24. 

A convicção de Saulo acerca do seu chamado por Deus “aos gentios e reis, bem 

como perante os filhos de Israel” é tema recorrente em alguns de seus escritos epistolares 

(Romanos 1:1-6/ I Coríntios 1:1), inclusive quando argumenta em favor do seu 

apostolado e explica a natureza da obra que realizava, sempre na perspectiva de que o 

chamado para ser de Jesus Cristo – salvação – estava intrinsecamente ligado ao chamado 

para ser apóstolo – missão. Uma das menções mais explícitas ao desenvolvimento 

cronológico do chamado de Paulo encontra-se em Gálatas 1, onde se lê: “vocês ouviram 

qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de 

Deus, procurando destruí-la (...), mas Deus me separou desde o ventre materno e me 

chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu o 

anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém 

para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e 

 
no caso de Paulo, este pode ter sido seu nome judaico, Saulo, que empregaria quando estava entre judeus. 

A mudança do nome para forma que Paulo emprega nas suas epístolas corresponde com a sua entrada no 

ambiente principalmente gentio”. MARSHALL, 1982, p. 210. 
23 Sociedade Bíblica do Brasil. (1999). Bíblia de Estudo Almeida Revista e Atualizada (At 9.15–16). 

Sociedade Bíblica do Brasil. 
24 Sociedade Bíblica do Brasil. (1999). Bíblia de Estudo Almeida Revista e Atualizada (At 9.17). Sociedade 

Bíblica do Brasil. 
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voltei outra vez a Damasco. Depois de três anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro 

pessoalmente e estive com ele quinze dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não 

ser Tiago, irmão do Senhor (...)”25.  

A escrita de Paulo aos Gálatas coloca-o justamente onde Barnabé agora vai busca-

lo (“a seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia”), o que se encaixa na narrativa de 

Lucas na sequência de Atos 9:26-30 (“Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se 

com os discípulos; todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo.  Mas 

Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos; e contou-lhes como ele vira o 

Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em 

nome de Jesus.  Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando 

ousadamente em nome do Senhor.  Falava e discutia com os helenistas; mas eles 

procuravam tirar-lhe a vida.  Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, 

levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso”), inclusive com a presença e 

participação de Barnabé naquele primeiro momento de conversão de Saulo. 

Quando agora em Atos 11, Barnabé vai em busca de Saulo, Kistemaker comenta 

que “a distância geográfica entre Antioquia e Tarso era relativamente curta e, viajando-

se a pé, ela podia ser coberta em uns poucos dias”, e que a importância de Tarso da 

Cilícia, como província romana na parte sudoeste da Ásia Menor, devia-se a ser uma 

cidade universitária que ocupava posição acadêmica mais alta do que Alexandria e 

Atenas, concluindo que “depois que Paulo saiu de Jerusalém e viajou para Tarso via 

Cesareia, ele parece ter desaparecido. Entretanto, face à referência de Lucas às igrejas 

da Cilícia (15.41), presumimos que Paulo, como ativo missionário aos gentios que era, 

proclamava e ensinava o evangelho nessa área”, o que dá o sentido de continuidade e 

não de interrupção, ao cumprimento do propósito do chamado de Deus a Paulo para o 

apostolado.  

Daí, a avaliação de Kistemaker de que Barnabé sabia que Jesus chamara Paulo 

para ser um apóstolo aos gentios, levava-o à convicção de que “mesmo que tivessem se 

passado muitos anos desde que ambos estiveram em Jerusalém, o chamado de Paulo 

permanecia intacto (...) Quando Paulo concordou em acompanhar Barnabé e trabalhar 

com ele em Antioquia, fez sua estreia como mestre dos cristãos gentios”26, no que é 

 
25 Sociedade Bíblica do Brasil. (1999). Bíblia de Estudo Almeida Revista e Atualizada (Galatas 1.11-21). 

Sociedade Bíblica do Brasil. 
26 Kistemaker, S. (2016). Atos. (É. Mullis & N. B. da Silva, Trads.) (2a edição, Vol. 1, p. 534). São Paulo, 

SP: Editora Cultura Cristã. 
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acompanhado pela compreensão de Jamieson, Fausset & Brown, sobre este assunto, 

quando comentam que muito provavelmente a expressão  “tendo-o encontrado” (Atos 

11:26) “semelhantemente, não implica que Paulo estava escondido, mas que ele estava 

engajado naquela época em algum circuito de proclamação, como se pode ver também 

em Atos 15:23), e então retornou com ele para Antioquia”.27 

Na própria narrativa posterior de Lucas em Atos, que transcende os limites desta 

tese, o apóstolo Paulo traz a reminiscência deste chamado inicial para ser servo de Deus 

e apóstolo em, pelo menos, duas ocasiões. A primeira em Atos 22, quando em Jerusalém, 

faz a sua defesa nos seguintes termos: relembrando sua origem religiosa e geográfica (“Eu 

sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos 

pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para 

com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje”), sua atitude para com o 

Evangelho, antes de conhecer a Cristo (“Persegui este Caminho até à morte, prendendo 

e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e 

todos os anciãos. Destes, recebi cartas para os irmãos; e ia para Damasco, no propósito 

de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem 

punidos”), sua experiência de conversão (“Ora, aconteceu que, indo de caminho e já 

perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao 

redor de mim. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que 

me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o 

Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, 

perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então, perguntei: que farei, 

Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de 

tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, 

guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco”), a participação de 

Ananias (“Um homem, chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho 

de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: 

Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para 

ele”), a primeira consciência de qual seria sua missão (“Então, ele disse: O Deus de 

nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o Justo e 

ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos 

os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, 

 
27 Jamieson, R., Fausset, A. R., & Brown, D. (1997). Commentary Critical and Explanatory on the Whole 

Bible (Vol. 2, p. 188). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele”) e os desdobramentos 

práticos daqueles primeiros dias (“Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no 

templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de 

Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles 

bem sabem que eu encerrava em prisão e, nas sinagogas, açoitava os que criam em 

ti. Quando se derramava o sangue de Estêvão, tua testemunha, eu também estava 

presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me 

disse: Vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios”). 

O que se pode deduzir desta reminiscência de Paulo é claramente o significado 

para ele de que sua missão estava ligada à sua conversão, como partes constituintes e 

indissociáveis de um todo, exatamente o que também se percebe na segunda ocasião em 

que Lucas registra uma nova defesa de Paulo, desta vez diante de Herodes Agripa II 

(27a.C-100 d.C), neto de Herodes, o Grande, e filho de Herodes Agripa I (Atos 12:1-23). 

Nesta nova ocasião, Paulo segue a mesma sequência, ainda que mais resumidamente ao 

relembrar sua origem religiosa e geográfica (Atos 26:4-12) e sua conversão (Atos 26:13-

18), porém, com maior riqueza de detalhes, quando descreve o que Jesus lhe disse 

(“Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões”) 

e os termos de sua missão (“porque por isto te apareci, para te constituir ministro e 

testemunha, tanto das coisas em que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei 

ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os 

olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim 

de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé 

em mim”). Paulo diz a Agripa II, que, desde então, não estava sendo “desobediente à visão 

celestial”, e por isso, depois anunciar “primeiramente aos de Damasco e em 

Jerusalém, por toda a região da Judeia”, tinha anunciado “aos gentios, que se 

arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento”). 

Ele conclui que “permaneço, até ao dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos 

como a grande, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de 

acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos 

mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios”). 

Alguns estudiosos, como Robertson, salientam que aquela iniciativa de Barnabé 

enfrentaria provavelmente certa resistência, por Saulo não ser ainda alguém da plena 
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confiança do apostolado em Jerusalém28. Apesar disto, o ‘filho da consolação’, que o 

conhecia desde o início de sua vida com Cristo, chama Saulo de Tarso para ajuda-lo 

naquela obra que se alonga “por todo um ano”, consistindo de “ensinar numerosa 

multidão” (11:26), permitindo-se assim a inferência que grande parte daquele discipulado 

estendido por meses consistiria de ensinar não apenas os rudimentos introdutórios da fé, 

mas talvez alguns conteúdos e aplicações mais aprofundadas da fé cristã, como seria 

possível em um tempo de considerável extensão. Isto é particularmente importante para 

a tese que está sendo construída, porque demonstra que o discipulado ocorre 

imediatamente à conversão, estende-se e aprofunda-se, a ponto de neste prazo, já produzir 

lideranças como se verá adiante. 

Embora, alguns questionem a visão tradicional de tomar suas três viagens 

missionárias como o início de sua obra missionária29, a narrativa de Lucas traz Paulo para 

o centro da história contada em Atos, preparando o contexto para desdobramentos 

posteriores30, em termos da intencionalidade dos missionários, do envio e prestação de 

contas às igrejas enviadoras, mormente Jerusalém e Antioquia da Síria, bem como da 

consistência dos frutos alcançados, inclusive com a plantação de várias igrejas. 

No entanto, olhar para este tempo em Antioquia da Síria, que Schnabel considera 

já como sendo o terceiro período missionário de Paulo31, proporciona algumas análises 

 
28 Ele entende que devido ao seu passado de perseguidor da Igreja e ao tempo de ausência dele do epicentro 

dos eventos entre Jerusalém, Judéia, Samaria e até Antioquia, “evidentemente ninguém em Jerusalém 

havia pensado em mandar buscar Saulo de Tarso” [...] para eles, Saulo ainda não inspirava confiança 

suficiente”. Por isso, ele conclui afirmando que Barnabé “que tinha o dom de compreender os homens” e 

que a escolha de Saulo, “para continuar o trabalho e não os apóstolos originais”, comprova-se como sendo 

a mais indicada”. ROBERTSON, 1982, p. 99. 
29 A princípio, Schnabel entende ser bastante improvável que ele esperasse quinze anos de sua conversão, 

por volta de 31/32 a.D. até a sua chegada com Barnabé a Antioquia da Síria, por volta de 45 AD 

SCHNABEL, Eckhard. Paul, The Missionary: realities, strategies and methods. Downers Grove, IL: IVP 

Academic, 2008. Embora esta posição possa ser levada em consideração no lugar da compreensão mais 

tradicional, é indubitável que a obra missionária mais estruturada e formal do apóstolo Paulo e seus 

companheiros ocorre nas chamadas três viagens missionárias, na medida em que planta igrejas e também 

vai escrevendo cartas de orientação doutrinária, ética e de encorajamento para a vida cristã. Gundry, por 

exemplo, faz uma longa tabela cronológica em que situa aproximadamente os grandes eventos e 

acontecimentos do livro de Atos, inserindo as mais prováveis datas de confecção das epístolas, 

consignando o ano 34 AD para a conversão de Paulo, e o ano 56 AD para o sermão aos presbíteros de 

Éfeso. A data limite da cronologia dele é 64 AD, com a última prisão e o martírio de Paulo. GUNDRY, 

Robert. Panorama do Novo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 1981, p. 258. Champlin traz a mais 

abrangente tabela cronológica disponível em português dos “acontecimentos de Atos em confronto com 

a história contemporânea”, além de uma tabela cronológica da vida de Paulo. CHAMPLIN, Russel. O 

Novo Testamento interpretado versículo por versículo. São Paulo: Editora Candeia, 1985, v. III, p. 11-

14. 

  
30 Depois de Lucas ter mencionado a conversão de Saulo no capítulo 9, Paulo agora “é trazido para o fluxo 

principal da narrativa histórica Cristã”. BRUCE, 1977, p. 133. 
31 Argumenta Schnabel que o próprio apóstolo assegura ter se engajado na obra missionária na Arábia logo 

depois de sua conversão (Gálatas 1:16,17, conforme 2ª Coríntios 11:32), antes de pregar o Evangelho na 
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importantes para compreender melhor o processo de construção de uma estratégia 

missionária de Paulo, especialmente para a formação de liderança no processo de 

plantação de igrejas. Assim, é possível perceber neste trabalho intenso de discipulado e 

formação de liderança, aquilo que Paulo vai galvanizar posteriormente como o Fator 

Éfeso. 

O relato de Lucas indica que, como fruto da evangelização e do discipulado, 

formou-se uma identidade de grupo religioso diferenciado do judaísmo, o que fez com 

que pela primeira vez os discípulos recebessem o título de “cristãos” (ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς 

μαθητὰς Χριστιανούς32 – Atos 11:26). Embora haja controvérsias sobre o que realmente 

significaria este termo designativo dos discípulos33 é notório que os cristãos passam a ser 

vistos como um grupo distinto do judaísmo34. Na verdade, é possível perceber que houve 

um fato mais importante do que simplesmente as adesões de muitos judeus e de gregos 

 
Síria e Cilícia (Gálatas 1:21-24), como se vê agora. Para ele, é possível, ao invés disso, claramente 

distinguir, ao invés de três viagens ‘missionárias’, “quinze fases ou lugares da obra missionária do 

apóstolo Paulo em trinta e cinco anos entre a sua conversão e morte, por volta de 67 a.D.” As quinze fases 

seriam: (1) Damasco – Atos 9:19-22 e Gálatas 1:17 e Atos 9:23-25. (2) Arábia – Gálatas 1:15-17. (3) 

Jerusalém – Gálatas 1:18-19 e Atos 9:26-30. (4) Cilícia e Siria – Gálatas 1:21-24. (5) Antioquia – Atos 

11:26. (6) Chipre – Atos 13:5,6. (7) Galácia – Atos 13:14-14:23. (8) Macedônia – Atos 16:9-10. (9) 

Província da Acaia – Atos 17. (10) Província da Ásia – Atos 18… (11) Ilirico (12) Cesaria (13) Roma, 

(14) Espanha e (15) Creta). SCHNABEL, 2008, p. 40. 
32 HOLMES, 2011-2013. 
33 Bruce comenta que “para os ouvidos gentílicos Cristo era simplesmente um nome alternativo para Jesus”, 

inclusive foneticamente ‘cristos’ soa exatamente igual a ‘Crestos’ (do latim, Chrestus), um “nome 

bastante comum entre escravos”, conforme menciona Suetonius. BRUCE, 1977, p. 132. Kistemaker 

discorda daqueles que pensam ter sido por causa dos antagonistas da fé cristã que o termo christianoi foi 

cunhado “com o intuito de infamar os seguidores de Cristo”, como alguns sugerem, pois “desde o 

derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste em Jerusalém, os seguidores de Jesus se referiam a 

si mesmos como irmãos, discípulos, crentes, santos e os que pertenciam ao Caminho”. Para ele, é mais 

provável que os crentes escolheram cuidadosamente esse nome, pois “usaram o título oficial Cristo e o 

acréscimo de – ãos (grego – ianoi), indicando que eles se identificavam completamente com Cristo”, 

assim como, da mesma maneira, “os membros da casa de César, soldados e oficiais públicos se chamavam 

de kaisarianoi a fim de demonstrar sua lealdade ao imperador romano” KISTEMAKER, 2017. v. 1, p. 

535-536. SCHNABEL menciona Hengel e Schwemer em Paul Between Damascus and Antioch (p. 226 

e p. 453 n. 1171), Erik Peterson em Frührirche, Judentum und Gnosis: Studien un Untersuchungen 

(Roma: Herder, 1959, p. 269-77) e Reisner em Paul’s Early Period, pp. 112-13, discutem o uso pelos 

judeus do termo Nazarenos (Nasrayya or Nosrim em hebraico ou Nazõriai em grego) para se referir aos 

discípulos de Jesus, o Nazareno, diante da improbabilidade de serem chamarem de Christeioi ou 

Christeianoi (“seguidores do Messias”), porque isto implicaria em reconhecer Jesus como o Messias. 

Para estes comentaristas, é possível que os termos Christianoi seja um termo oficial usado pelas 

autoridades romanas (o verbo usado em Atos 11:26 é chrêmistisai), assim como no caso de Caesariani, 

Austiani, Herodiani, o que pode levar à dedução que se tratou de um registro oficial cartorial de uma 

“associação religiosa”ou de “uma sinagoga especial” diante dos oficiais da provincial da Síria. – 

SCHNABEL, 2008. 
34 Apesar disto, Gonzalez considera que “os primeiros cristãos não criam que pertencessem a uma nova 

religião”, visto que claramente “sua fé não consistia em uma negação do judaísmo, mas consistia antes 

em uma convicção em que a idade messiânica, tão esperada pelo povo hebreu, havia chegado”. 

GONZALÉZ, Justo. A era dos mártires: uma história do Cristianismo. São Paulo: Vida Nova, 1980, v. 

1, p. 34. 
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como frutos do anúncio da Palavra de Deus pelos cristãos dispersos, por meio da 

sequência de ações na narrativa de Lucas (evangelização/testemunho e discipulado) e 

assim identificar um padrão que viria a ser cristalizado mais tarde no ministério paulino. 

Ou seja, houve um trabalho diligente, intenso, intencional e de duração considerável por 

parte de Barnabé, e posteriormente também de Saulo, os quais, pessoalmente ensinaram 

e encorajaram a fé daqueles irmãos. 

Portanto, até este momento, é possível deduzir que foi esta sequência 

(evangelização/testemunho e discipulado) que deu identidade espiritual e comunitária 

distinta do Judaísmo a uma multidão de novos conversos, não judeus, evangelizados por 

cristãos de origem judaica ou prosélitos, perseguidos em Jerusalém e dispersos por várias 

partes do império, a ponto de passarem a se reconhecer, e também a ser reconhecidos, 

como cristãos. 

A importância deste tipo de discipulado, que não se limita a algo passageiro e 

superficial, mas contínuo, fica já inicialmente demonstrado, sendo em sua essência 

melhor compreendida a partir da própria palavra para discípulo (μαθητής) ou seja, 

“alguém que segue outra pessoa buscando aprender dela”. Este termo usado com 

frequência no Novo Testamento (Marcos 6:45/ Lucas 19:37) significa mais do 

simplesmente a ação de alguém informar outras pessoas sobre algumas verdades. O 

discipulado é um processo de informação, formação e transformação do discípulo sob a 

influência espiritual do mestre35, e se constitui no primeiro antecedente formador do Fator 

Éfeso. Em outras palavras, não há formação de liderança sem discipulado, da mesma 

maneira como não há discípulo sem evangelização. 

 

1.2 O EXERCÍCIO DA LIDERANÇA PELO SERVIÇO ENTRE OS PRIMEIROS 

CRISTÃOS DISPERSOS 

A narrativa posterior de Lucas em Atos 11:27-30, que fala da descida de “alguns 

profetas de Jerusalém para Antioquia”, tem Ágabo como figura desencadeadora da ação 

central, pois “dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o 

mundo”. Este episódio oferece a oportunidade seminal para se constatar como estes 

discípulos cristãos de Antioquia já começam a refletir seu compromisso com a fé cristã 

 
35 Birley entende que “um discípulo é [...] alguém que se torna como seu mestre (Lucas 6:40). Desta forma, 

discipulado relaciona-se a modificar alguém em todo o seu estilo de vida”. BYRLEY, Charles. 

Discipleship. In: MANGUM, Douglas; BROWN, Derek R.; KLIPPENSTEIN, Rachel; HURST, Rebekah 

(Orgs.). Lexham Theological Wordbook. Bellingham, WA: Lexham Press, 2014, p. 139. 
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na prática do serviço. Este vem a constituir o segundo antecedente formador do Fator 

Éfeso, pois, após o trabalho de discipulado feito por Barnabé e Saulo, este exercício de 

liderança no serviço se realiza pela oportunidade da doação feita aos irmãos da Judéia. 

É importante também observar que os responsáveis por receber a oferta, enviada 

por intermédio de Barnabé e de Saulo, para os irmãos que moravam na Judéia, já são 

chamados por Lucas de “presbíteros de Jerusalém” (11:30)36. Posteriormente, será 

possível observar da mesma maneira que, ao estabelecerem igrejas na Ásia Menor, Paulo 

e Barnabé tomavam as providências, imediatamente após a conversão dos primeiros 

discípulos e o início das celebrações e dinâmicas espirituais próprias de uma comunidade 

cristã, para que nelas houvesse presbíteros. 

De qualquer forma, é possível vislumbrar que o desenvolvimento da maturidade 

espiritual esperada e fomentada por Barnabé e Paulo por meio do discipulado aplicado 

aos grupos de cristãos formados a partir daquela dispersão, na verdade já estava em curso 

há algum tempo na igreja em Jerusalém, a ponto de se refletir na existência de uma 

liderança de presbíteros e/ou diáconos37. É plenamente razoável, por conseguinte, esperar 

que alguns daqueles discípulos formados e amadurecidos pelo ensino de Paulo e Barnabé, 

venham também a se tornar os líderes das futuras igrejas plantadas, inclusive dentre 

aqueles citados em Antioquia (Atos 13:1-3), assim também como aqueles presbíteros já 

estavam exercendo liderança na igreja-mãe em Jerusalém. Nesta, a presença de alguns 

elementos de formação espiritual, descritos em Atos 2:41-47, e que incluíam a doutrina 

dos apóstolos, a vivência em comunhão, o uso diligente dos meios de graça etc., que são 

elementos do discipulado, certamente viriam a ser reproduzidos nas futuras igrejas 

 
36 Esta é a primeira ocasião no Novo Testamento em que esta palavra (πρεσβύτερος) é aplicada à liderança 

de uma comunidade cristã, inclusive muito tempo antes do célebre Concílio de Jerusalém (Atos 15), 

quando os presbíteros, juntamente com os apóstolos, têm papel importante naquela assembleia (Atos 

15:2,4,6 e 22). O significado do termo “Presbíteros” é “em geral, um líder cuja autoridade vem, em 

princípio, da sabedoria associada à idade. Na igreja, é um tipo particular de líder, cujas responsabilidades 

incluem dirigir as igrejas [...] As várias congregações, durante o período da igreja primitiva, adotaram o 

termo Presbítero para se referir à sua liderança local, visto que a igreja em Jerusalém tinha sua liderança 

formada de apóstolos (άποστόλος) e presbíteros, embora neste texto de Atos 11:30, apenas o termo 

“presbíteros” é mencionado. SMITH, Charles. Church Leadership. In: MANGUM, Douglas; BROWN, 

Derek R.; KLIPPENSTEIN, Rachel; HURST, Rebekah (Orgs.). Lexham Theological Wordbook. 

Bellingham, WA: Lexham Press, 2014, p. 147. 
37 Embora aparentemente estes primeiros presbíteros em Jerusalém pudessem ter uma função mais de gestão 

da comunidade cristã, do que doutrinária e pastoral, pelo menos enquanto estivesse presente algum 

apóstolo como ficará claro em Atos 20. Alguns inclusive argumentam que as funções de presbíteros e 

diáconos em Jerusalém são sobrepostas e intercambiáveis, enquanto os apóstolos se dedicavam “à palavra 

e à oração”. Kistemaker entende que neste caso aqui ao introduzir a nomenclatura, a ênfase é que “essa 

liderança era padronizada segundo a sinagoga judaica, na qual um conselho de presbíteros ocupava papel 

de liderança”, e por conseguinte, também funções administrativas e sociais. KISTEMAKER, 2016, v. 1, 

p. 54. 
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plantadas nas várias regiões do Império Romano. Então, ao mesmo tempo que chama a 

atenção a expressão de serviço dos crentes dispersos ao ofertarem para os irmãos em 

Jerusalém, também é relevante que a oferta já seja recebida por líderes não-apóstolos em 

Jerusalém, demonstrando que o exercício da liderança, especialmente pelo serviço aos 

santos, era o fato em comum que conectava espiritual e organicamente aquelas igrejas de 

cidades diferentes e em estágios de maturidade diferentes em torno do discipulado e do 

serviço. Ou seja, havia discipulado, serviço e formação de liderança tanto em Jerusalém 

como nas igrejas plantadas fora da Judéia, especialmente em Antioquia. 

Paulo e Barnabé38, depois de entregarem a oferta dos irmãos de Antioquia aos 

irmãos da Judéia, voltam para Antioquia na companhia de João Marcos (Atos 12:25), 

inserindo-se na narrativa um detalhe interessante que também não pode passar 

despercebido. Pelo jeito, o exemplo de Barnabé, que buscara Paulo em Társis, é repetido 

agora pelo apóstolo Paulo, indicando mais um indício de certo padrão a ser percebido em 

seu ministério: via em regra, Paulo planta igrejas em equipes, cujos integrantes são líderes 

formados pelo próprio apóstolo, independentemente das dificuldades depois narradas por 

Lucas sobre a discordância de Paulo e Barnabé sobre João Marcos. 

Em resumo, a expressão da liderança no serviço cristão é perceptível pela 

existência de lideranças estabelecidas nas comunidades cristãs em Jerusalém e em 

Antioquia, e que não se resumiam aos apóstolos. Estes dois antecedentes formadores do 

Fator Éfeso – o discipulado e a liderança no serviço cristão – são assim identificados nos 

primórdios da expansão da igreja cristã, especialmente em sua missão de ser testemunha 

até os confins da terra, e bem antes de se estabelecerem processos mais formais em 

Antioquia e nas igrejas que viriam a ser plantadas nas viagens missionárias de Paulo e 

seus companheiros. 

 
38 “Um estudo da sequência dos nomes Barnabé e Paulo revela que o nome de Barnabé sempre precede o 

de Paulo quando uma atividade ocorre em Jerusalém (Atos 15:25). Mas fora dali, em território gentio, a 

ordem é sempre o reverso. Em Jerusalém, Barnabé gozava de maior estima do que Paulo. Nos outros 

lugares, Paulo, graças à sua habilidade para falar, recebia reconhecimento cada vez maior. A exceção é 

Atos14.14, em que o povo de Listra honra Barnabé como Zeus e a Paulo como Hermes, o mensageiro de 

Zeus”. KISTEMAKER, 2016, v. 1, p. 73. Para Marshall, “no decurso da história, Paulo ocupa o papel de 

liderança, fato este que se se percebe quando o ‘Barnabé e Saulo’ (13:7) foi substituído por ‘Paulo e seus 

companheiros’ (13:13)”. Além disso, “Lucas, depois de o ter chamado de Saulo até esta altura, refere-se 

a ele pela primeira vez como Saulo, também chamado Paulo (13:9) e a partir de então, consistentemente 

o chama de Paulo”. MARSHALL, 1982, p. 211. 
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2 A EXPERIÊNCIA DE IGREJA CRISTÃ MULTICULTURAL EM 

ANTIOQUIA DA SÍRIA E AS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS MISSIONÁRIAS 

DO APÓSTOLO PAULO NA ÁSIA 

A importância da igreja em Antioquia como uma comunidade multicultural em 

uma cidade cosmopolita1, que se torna a grande enviadora de missionários no primeiro 

século é reconhecida por muitos estudiosos do Novo Testamento, a ponto de 

estabelecerem diferenças claras entre o papel da igreja em Jerusalém e da igreja em 

Antioquia para a expansão do cristianismo2. Esta última, não sendo a ‘igreja mãe’ em 

Jerusalém, torna-se um centro missionário, demonstrando pela primeira vez a importância 

de uma igreja local para a obra missionária da Igreja Cristã3, pois a narrativa de Lucas 

descortina o cenário de Antioquia da Síria como a primeira igreja multicultural 

identificada fora de Jerusalém, surgindo como fruto da evangelização, mas destacando-

se muito mais por seu compromisso com a missão. Em certo sentido, a narrativa é um 

case que o escritor de Atos dos Apóstolos usa para ilustrar uma série de princípios a serem 

desenvolvidos nas narrativas posteriores4, sendo a fronteira para “os confins da terra” e 

 
1 Antioquia no Orontes, o outro nome pela qual era conhecida, era a terceira maior cidade do império com 

250 mil habitantes depois de Roma e Alexandria, dos quais pelo menos 30 mil eram judeus”. 

SCHNABEL, Eckhard J. Early Christian Mission. Downers Grove, IL: IVP Academic, 2004. v. 1, p. 781-

97, v. 2, p. 1069-72. 
2 Para Knox, Antioquia estava pronta para receber “uma nova versão do judaísmo que queria acabar com a 

distinção entre judeus e gentios”. KNOX, Wilfried. St Paul and the Church of Jerusalem. Cambridge, 

UK: Cambridge Press, 2010, p. 156. Green chama Antioquia de “portal da missão entre os gentios” e 

aponta a sua importância para a missão entre os gentios, afirmando que lá foi “a cidade onde o cristianismo 

saiu do seu casulo judeu”, tendo sido escolhida na providência divina, porque ela era “quase um 

microcosmo da antiguidade romana do primeiro século”. GREEN, Michael. Evangelização na Igreja 

Primitiva. São Paulo: Vida Nova, 1984, p. 138, 139. 
3 Para Del Pino, “missões é basicamente uma responsabilidade da igreja local. Ela é o celeiro de 

missionários”. DEL PINO, Carlos. A importância da igreja local em missões: perspectivas teológicas. In: 

CARRIKER, Timóteo (Org.). Missões e a igreja brasileira. São Paulo: Mundo Cristão, 1993, p. 59-63. 

v. 3. 
4 Em termos da sequência narrativa usada por Lucas Antioquia está justamente posta no roteiro seguido por 

Lucas, baseado em Atos 1:8, e a partir do qual, “os primeiros sete capítulos deste livro poderiam ser 

intitulados ‘A Igreja entre os Judeus’; os cinco capítulos seguintes (8 a 12), a ‘Igreja em Transição dos 

Judeus para os Gentios’; e os últimos dezesseis capítulos (13 a 28) a ‘Igreja entre o Gentios’”. 

JAMIESON, FAUSSET, BROWN, 1997, p. 188. Marshall, por sua vez, acha que “Atos é um livro a 

respeito da missão. Não seria injusto adotar 1:8 como resumo do seu conteúdo”. MARSHALL, 1982, p. 

23, enquanto para Mock, um resumo simples e mnemônico do livro de Atos é: a igreja é “fundada”, 

conforme descrito em Atos 1-7, “forçada a sair” (Atos 8-12) e “liberada no mundo” (Atos 13:28), ou vista 

de uma outra forma, “o testemunho da igreja primitiva quanto ao Evangelho de Jesus Cristo, pelos 

apóstolos Pedo (Atos 1-12) e Paulo (13 a 28), através do Espírito Santo”. MOCK, Dennis. Panorama do 

Novo Testamento. Atlanta, GA; Centro de Treinamento Bíblico para Pastores (CTBP), 2001, p. 70, 71. 

Para Champlin, “o livro de Atos é a única história da igreja cristã em existência, escrita antes do século 

III d.C., e diversos títulos têm sido atribuídos a esse livro, nos dias da antiguidade, tais como: “Atos e 

Transações dos Apóstolos” (Códex Bezae) e “Atos dos Santos Apóstolos” (Códex Alexandrinus e outros) 

[...] sendo que os pais da igreja Orígenses, Tertuliano, Dídimo, Hilário, Eusébio e Epifânio usaram 

simplesmente o título de ‘Atos’”. CHAMPLIN, 1985, v. III, p.127. Finalmente, Boer entende que “o livro 
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estando diretamente relacionada à missão para os gentios5. Porém, o fato inconteste é que 

justamente em Antioquia certos processos de formalização da identidade missionária do 

cristianismo são consolidados e, de certa forma, tanto a maturidade da comunidade cristã 

em Antioquia, como as experiências já vivenciadas pelos que viriam a ser escolhidos e 

enviados (Paulo e Barnabé), demonstram o nível de desenvolvimento da missão cristã 

naquele momento da história. As experiências missionárias de ambos faziam com que 

Paulo e Barnabé claramente já acumulassem suficiente conhecimento missionário prático 

para que a igreja em Antioquia viesse a compreender a escolha do Espírito Santo, a fim 

de que fossem justamente eles os enviados aos gentios6. 

 
de Atos é regido por um motivo dominante, avassalador e inteiramente controlador. Este motivo é a 

expansão da fé através do testemunho missionário no poder do Espírito... É muito difícil saber onde 

poderemos encontrar no livro de Atos uma distinção entre Igreja e missão. Incessantemente, o Espírito 

impele a Igreja a testemunhar e continuamente igrejas surgem do testemunho”. BOER, Harry. Pentecost 

and missions. Grand Rapids, MI: Erdmans Publishing Company, 1961, p. 22. 
5 Fica claro para alguns estudiosos de Atos, como Marshall, que Lucas está completamente consciente de 

que está descrevendo aqui um evento crucial na história da igreja e sua missão, visto que seria a primeira 

experiência de uma missão planejada e executada por missionários de uma igreja em particular, ao invés 

de indivíduos sozinhos, assim como aconteceria de acordo com uma deliberação desta igreja local sob a 

influência do Espírito, ao invés de ser algo provocado pela perseguição, como vinha acontecendo até 

então. MARSHALL, Howard. Acts an introduction and commentary. Downers Grove, IL: Inter-Varsity 

Press, 1980, p. 282. (Tyndale New Testament Commentaries, v. 5). Apesar disto, há quem conteste a 

ideia que Antioquia foi a igreja mãe do cristianismo entre os não judeus, devido ao fato de que, segundo 

o destaque dado por Lucas, o primeiro gentio a se converter na verdade foi Cornélio (Atos 10:1-48), o 

que teria provocado o que alguns chamam de ‘missão gentílica’ de Pedro (Atos 11:1-18). Schnabel, por 

exemplo, entende que a origem da igreja em Antioquia é imediatamente após estes fatos narrados em 

Atos 11:19-26, sendo Barnabé a conexão pessoal entre Jerusalém e Antioquia. Assim, sua conclusão é 

que “Antioquia parece ser a primeira cidade na qual Judeus foram convertidos à fé em Jesus Cristo em 

grandes números. Mas ‘a igreja mãe’ da missão aos gentios foi Jerusalem”. Ele argumenta ainda que “a 

prática missionária de Pedro e talvez de outros missionários de Jerusalém” foi reconhecida pelos apóstolos 

e igreja em Jerusalém, conforme o uso do pronome “eles” em Atos 11:11, referindo-se aos “apóstolos e 

crentes na Judéias” (Atos 11:1). SCHNABEL, 2008, p. 38. 
6 Para Schnabel, “nem Barnabé, nem Paulo eram missionários noviços: eles eram missionários experientes 

que tinham visto muita gente vir para a fé em Jesus Cristo, tanto Judeus como Gentios, que tinham visto 

igrejas ser estabelecidas, que tinham ensinado novos convertidos e visto igrejas crescerem”. Ele faz a 

seguinte cronologia: se a missão de Barnabé começou em 35 a.D. ele teria 10 anos de experiência 

missionária quando deixou Antioquia com Paulo em 45 a.D., e Paulo, por sua vez, teria 15 anos de 

experiência missionária, se convertido em 31/32 a.D., e tendo feito missões na Arabia/Nabatéia em 32/33 

a.D., na Cilícia e Síria entre 33 e 42 a.D. e por um ano em Antioquia (42/44 a.D.) e finalmente saindo 

com Barnabé para a sua “primeira” viagem missionária em 45 a.D.”. SCHNABEL, 2008, p. 57. 
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A importância de Antioquia para a visão missionária voltada para os gentios é 

saliente7, justamente pela formalização do envio de missionários8. Portanto, tem-se uma 

igreja já em franco processo de amadurecimento em sua visão missionária, como 

Antioquia, e missionários já com experiência de campo, como Paulo e Barnabé, indicando 

que o princípio muito usado até hoje em iniciativas missionárias, de experimentar os 

missionários no campo, como parte do treinamento e da capacitação, e de faze-los 

primeiramente tomar parte da liderança da igreja enviadora, parece ser tão importante 

como a própria formação teológica e conceitual sobre a missão. 

Esta verdade é não apenas bíblica, mas também se ancora na boa prática 

missionária ao longo da história, e por conseguinte, tais elementos parecem ser 

fundamentais nesta etapa antioquiana que vem anteceder, e de certa maneira, preparar 

para o florescimento do Fator Éfeso. São eles: os obreiros confirmados e enviados que 

farão a obra, a definição de qual obra precisa ser feita e como esta obra específica é a 

mesma obra de Deus na terra, tendo sempre a condução soberana e sobrenatural do 

Espírito Santo em todo o processo, como pano de fundo, conforme se verá a partir de 

agora. 

 

2.1 OS OBREIROS CONFIRMADOS E ENVIADOS 

Até agora, o discipulado e o serviço têm sido indicados como antecedentes 

formadores do Fator Éfeso na experiência de criação de uma identidade cristã e nas 

primeiras experiências de liderança pelo serviço entre aqueles que iam sendo discipulados 

e formados como líderes cristãos para além daqueles que já lideravam a igreja em 

Jerusalém (apóstolos e presbíteros/diáconos). 

 
7 A avaliação da preeminência de Antioquia como importante centro da fé cristã (11:19-30), também é 

demonstrada pela menção do seu nome por Lucas em catorze vezes no livro de Atos e por ter enviado 

missionários ao mundo gentio, inicialmente a Chipre e Ásia Menor e, mais tarde, a Macedônia e Grécia, 

alçando-a ao mesmo nível da igreja de Jerusalém quando relata os principais nomes dos que lideravam a 

igreja de Antioquia. Para Meyer, “este é um dos grandes capítulos do Novo Testamento, marcando uma 

nova etapa no ministério do Evangelho, que a partir de agora, passa a alcançar os confins da terra. 

Aparentemente, a igreja mãe em Jerusalém é conservadora demais para submeter-se à pressão do Espírito 

Santo, para que evangelizassem no mundo todo, e por consequência, Ele usou a igreja mais flexível de 

Antioquia, que era também suscetível a importar-se com a humanidade toda, visto que que estava 

justamente na esquina deste grande mundo pagão, como um farol na margem do mar”. MEYER, Heinrich. 

Critical and exegetical handbook to the Acts of the Apostles. Org W. P. Dickson. Translation P. J. Gloag. 

Edinburgh, UK: T&T Clark, 1877. p. 118. 
8 “Embora, o Cristianismo já tivesse se espalhando para além dos limites da Palestina, a Igreja ainda não 

estava habituada a iniciativas missionárias formais”. Foi a partir de Antioquia que mestres foram pela 

primeira vez enviados com o propósito específico de espalhar o Cristianismo, e organizar 

institucionalmente igrejas (At 14:23)”. JAMIESON, FAUSSET, BROWN, 1997, p. 190. 



44  

 

Todavia, ao iniciar a narrativa em Atos 13, Lucas descreve a liderança da igreja 

de Antioquia – neste trabalho designada pelo termo genérico de ‘obreiros’, isto é, aqueles 

envolvidos na obra – como um primeiro elemento que permite a visualização prévia da 

formação do Fator Éfeso. Nas narrativas de Lucas sobre as plantações de igrejas em Atos, 

estas pessoas sempre estão presentes em conexão com a ‘obra’, que vem a ser o segundo 

elemento desta secção do trabalho, designando aquelas ações que eram efetivamente 

realizadas (evangelização, discipulado, formação de liderança etc.), tendo como contexto 

a condução soberana e sobrenatural da missão pelo Espírito Santo9, que alguns 

consideram ser o foco da narrativa de Lucas, a ponto de proporem até mudanças no nome 

como esse livro deveria passar a ser conhecido10. 

No que especificamente tange aos obreiros envolvidos na obra de Deus, 

estudiosos enfatizam os ‘missionários informais’11, homens e mulheres, como aqueles 

 
9 Guthrie, por exemplo, afirma que “as muitas referências ao Espírito Santo neste livro são uma indicação 

suficiente que o escritor considera o desenvolvimento da história Cristã devido ao controle sobre-humano. 

Ele não salienta as dificuldades pelas quais a missão Cristã passou, mas propositadamente mostra que 

Deus estava dirigindo cada movimento da história”. GUTHRIE, Donald. New Testament introduction. 

Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1970, p. 336. Marshall comenta que conquanto a pregação de 

Paulo foi “acompanhada por curas e exorcismos dos mais notáveis”, a ponto de assemelhar-se ao 

ministério de Pedro neste aspecto (Atos 5:15,16), e o próprio Paulo mencioná-los (II Coríntios 12:12; 

Romanos 15:19), ele pessoalmente nunca os encarou “como as credenciais mais importantes do seu 

ministério”. MARSHALL, 1982, p. 292. Por sua vez, Green corrobora que, no ministério, e especialmente 

na pregação de Paulo, o essencial era “o ataque à idolatria, a proclamação de um único Deus verdadeiro 

e as implicações morais resultantes disto, por mais variada que a abordagem tenha sido em outros 

aspectos, para ir de encontro às necessidades particulares dos ouvintes”. Ele reconhece que Paulo seguia 

um “querigma apostólico normal”, conforme narrado muitas vezes por Lucas quando registra suas 

pregações. Porém, ele também entendia algumas peculiaridades, quando, por exemplo, “os judeus eram 

abordados através do Antigo Testamento”, enquanto que “os pagãos o eram à luz da revelação natural, 

que apontava para Cristo”. GREEN, 1984, p. 150, 151. 
10 Gundry chama o livro de “Atos do Espírito Santo por toda parte, por meio de Paulo”. GUNDRY, 1981, 

p. 259, da mesma forma que Guthrie também considera Atos “o evangelho do Espírito”, a ponto de 

afirmar: “não é inapropriado que este livro tenha sido chamado de Atos do Espírito Santo e é significante 

que diversas vezes o registro de eventos é descrito como a contínua atividade de Jesus”. GUTHRIE, 1970, 

p. 350. Na mesma linha, Gonzalez entende que “o que Lucas está narrando no livro que geralmente 

chamamos de ‘Atos dos Apóstolos’ não é tanto os atos dos apóstolos como os atos do Espírito Santo 

através dos apóstolos [...] A história do cristianismo é a história dos atos do Espírito entre os homens e as 

mulheres que nos precederam na fé”. GONZALÉZ, 1980, v. 1, p. 12, 13. 
11 Green entende que apesar de poder analisar o trabalho evangelístico de ‘propagandistas cristãos 

profissionais’, todavia, isto “não pode nos fazer pensar que os ‘profissionais’ exerceram um papel maior 

na expansão do cristianismo do que ocorreu de fato”, e argumenta que “o próprio fato de sabermos tão 

pouco como e por quem a evangelização era praticada deve abrir nossos olhos para a possibilidade de que 

as pessoas comuns, desconhecidas e que não deixaram registros escritos, tenham sido os principais 

instrumetos da missão”. GREEN, op. cit., p. 213. Nichols vai na mesma direção, afirmando: “no primeiro 

século, a pregação e o ensino do Evangelho eram feitos principalmente por esses homens e por algumas 

mulheres, antes que por oficiais de igrejas locais”. NICHOLS, Robert. História da Igreja Cristã. São 

Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 1981, p. 24. Harnack também declara que “é impossível ver em 

qualquer grupo de pessoas na igreja os principais instrumentos da propaganda cristã [...] não podemos 

hesitar em crer que a grande missão do cristianismo, na verdade, foi executada por meio de missionários 

informais” HARNACK, Adolf. The mission and expansion of Christianity in the first three centuries. 

Grand Rapids, MI: Andesite Press, 2015, p. 368. 
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que primeiramente devem ser reconhecidos12, em detrimento da visão moderna de 

valorizar mais os ‘obreiros profissionais’13, conforme também vários outros autores 

destacam ao descrever a obra destes evangelistas e discipuladores anônimos. Por isso, a 

menção em Atos 13:1-3 da liderança da recém iniciada igreja em Antioquia da Síria, ao 

mesmo tempo que serve para descreve-los e qualifica-los, também os diferencia daqueles 

que, informal e voluntariamente, encarregavam-se do testemunho e da evangelização. 

Como se verá à frente, estabelecer que esta liderança14, tanto de ‘evangelistas e 

discipuladores anônimos’ como de ‘obreiros profissionais’, é formada a partir de uma 

intencionalidade, transversalidade e permeância das iniciativas para a formação deles 

 
12 Apesar de reconhecer a existência de “poucas informações e valor duvidoso”, Green faz um interessante 

levantamento nos escritos de Eusébio (início do 4º século), na literatura apócrifa (Atos de Tomé, O Pastor 

de Hermas), no Didaquê e nos escritos de Orígenes e Eusébio, para descrever as atividades destes 

evangelistas informais, que levavam o Evangelho aos quatro cantos do império. Ele menciona a resposta 

de Orígenes a Celso que descreveria muito bem as iniciativas evangelísticas espontâneas de cristãos, 

homens e mulheres comuns: “Os cristãos fazem tudo o que podem para espalhar a fé por todo o mundo. 

Alguns até fazem disto a ocupação da sua vida, andando de cidade em cidade, de vila em vila e de povoado 

em povoado para conseguir mais convertidos para o Senhor [...] muitas vezes eles se recusam a aceitar 

suprimento para as necessidades mais básicas da vida; e quanto a necessidade os obriga a aceitar 

ocasionalmente uma oferta, eles se contentam com o mínimo necessário, apesar de muitas pessoas estarem 

dispostas a lhes dar muito mais do que isto”. Da mesma forma, Eusébio registra que “ainda há muitos 

evangelistas da Palavra ansiosos por aplicar seu zelo inspirado para difundir e firmar a Palavra divina, a 

exemplo dos apóstolos”. GREEN, 1984, p. 209, 210. 
13 Green faz uma crítica relevante: “Tudo isso deixa em claro que nos primeiros tempos a fé era difundida 

de maneira espontânea por evangelistas informais, alcançando os melhores resultados entre as classes 

operárias, em contraste com nosso tempo, em que o cristianismo está muito intelectualizado e é ministrado 

por um clérigo profissional a um público cada vez mais limitado à classe média”. GREEN, op. cit., p. 

215. O termo usado - “profissional” -, portanto, não traz consigo qualquer juízo de valor negativo 

relacionado ao excesso de técnicas profissionais, nem a eventuais motivações mercantilistas. É 

simplesmente uma forma de distinguir no período os que começavam a se dedicar exclusivamente ao 

ministério e os demais, conforme, NEILL, Stephen. A history of Christian missions. New York: Penguin 

Books, 1964, p. 24, e TUCKER, 1986, p. 25. 
14 O termo liderança, em seu sentido moderno, não tem necessariamente o mesmo significado do NT, onde 

refere-se a aqueles que Deus chamou, separou e capacitou para liderar e dirigir os assuntos da Igreja, 

assumindo vários papéis e funções, de acordo com o paradigma de liderança servidora de Cristo. 

Resumidamente, as principais palavras usadas são διάκονος (diakonos, “servo”; Filipenses 1:1), que em 

alguns contextos pode ser especificamente traduzido por “diácono” (1 Tim 3:8,12), ἐπίσκοπος (episkopos, 

“supervisor” em 1 Tim 3:2); ἀποστόλος (apóstolos, “enviado” em 1 Cor 9:1, Rom 1:5); πρεσβύτερος 

(presbyteros, “anciãos”; Atos 14:23); διδάσκαλος (didaskalos, “mestres”; Efésios 4:11) e ποιμήν 

(poimēn, “pastor”; Efésios 4:11). Cada termo destes, captura diferente aspectos da liderança, inclusive, 

de certa maneira, com a sobreposição de certas atividades sendo realizadas por mais de um tipo de líder, 

ou um líder fazendo várias atividades diferentes. A compreensão da Igreja Presbiteriana do Brasil, assim 

como da maioria das igrejas Presbiterianas ou Reformadas, especificamente em relação a Pastores, 

reconhece esta multiplicidade de funções, títulos e serviços prestados, conforme registra-se: “o Ministro 

do Evangelho é o oficial consagrado pela Igreja, representada no Presbitério, para dedicar-se 

especialmente à pregação da Palavra de Deus, administrar os sacramentos, edificar os crentes e participar, 

com os presbíteros regentes, do governo e disciplina da comunidade” e “os títulos que a Sagrada Escritura 

dá ao ministro, de Bispo, Pastor, Ministro, Presbítero ou Ancião, Anjo da Igreja, Embaixador, 

Evangelista, Pregador, Doutor e Despenseiro dos Mistérios de Deus, indicam funções diversas e não graus 

diferentes de dignidade no ofício. CONSTITUIÇÃO da Igreja Presbiteriana do Brasil. Secretaria 

Executiva do Supremo Concílio, [2006]. Disponível em: 

<http://www.executivaipb.com.br/site/constituicao/constituicao.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2017. 
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como líderes certamente facilitará também o entendimento do papel importante do 

discipulado e do serviço, conforme já vistos, como antecedentes formadores do Fator 

Éfeso. 

A liderança da igreja em Antioquia é claramente caracterizada como sendo 

formada por “profetas” e “mestres” (προφῆται καὶ διδάσκαλοι), dentre os quais estavam 

Saulo e Barnabé, que seriam chamados por Deus e depois enviados pela igreja para uma 

determinada ‘obra’ (13:2). A liderança daquela igreja, formada tanto por judeus 

convertidos ao cristianismo perseguidos em Jerusalém, como por gentios de várias 

origens e etnias, reflete quão multicultural era a cidade e também a igreja em Antioquia15. 

A menção de Lucas parece ser deliberada para demonstrar o fato de que a Igreja estava 

sendo preparada por Deus para ser ativa em lugares fora de Jerusalém, daí o registro não 

apenas das origens étnicas, mas também das habilidades espirituais presentes naqueles 

que, aparentemente, formavam o primeiro ajuntamento ou conselho de presbíteros de uma 

igreja multicultural no Novo Testamento16. Assim fica claro que crentes etnicamente 

bastante diversos, recebem dons espirituais e ministeriais que os une num corpo local de 

cristãos, para desempenhar uma missão dada por Deus de realizar uma grande e 

desafiadora obra.17 

 
15 Keener põe a sua atenção na lista de nomes apresentada por Lucas. De fato, a liderança em Antioquia era 

multicultural e multiétnica. Há pelo menos quatro ou cinco líderes não nativos da cidade: Simeão, 

chamado Níger, (do latim: negro), que pelo fato de estar junto com Lúcio de Cirene, faz boa parte dos 

comentaristas deduzir que não é remota a possibilidade de que ele também fosse natural da África do 

Norte. Talvez tivessem vindo ambos entre os refugiados da perseguição em Jerusalém, sendo 

respectivamente originários de Chipre e Cirene (11.19,20). Há também Manaém, “que havia sido criado 

com Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia e Pereia (4.27; Mt 14.1–12; Mc 6.14–29; Lc 3.1)”. KEENER, 

Craig. Acts: an exegetical commentary. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2013, v. 2, p. 1393. 
16 Para Bock, o ponto salientado por Lucas é que “Antioquia é uma igreja cheia de mestres e profetas com 

senso de direção do Espírito para se engajar em uma missão organizada”. BOCK, Darrel. Acts: an 

exegetical commentary. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2007, p. 745. 
17 De certa forma, esta caracterização também responde ao natural questionamento feito até nos nossos dias 

sobre como uma igreja local pode encontrar liderança suficiente para novas congregações que vier a 

plantar, o que leva Snyder a afirmar que “a resposta a essa pergunta está na existência dos dons espirituais 

e na vida comunitária da igreja. Se vivermos com nossos irmãos numa verdadeira comunidade cristã, os 

justos dons de liderança aparecerão no momento oportuno para encaminhar a demanda de crescimento”. 

Em outras palavras, “quando a Igreja é verdadeiramente a comunidade do povo de Deus, o Deus Espírito 

é que provê a necessária liderança. Esta é a promessa que ele nos fez”. SNYDER, Howard. A Igreja como 

agente de Deus na evangelização. In: STOTT, John. A missão da Igreja no mundo de hoje. São Paulo: 

ABU Editora: Visão Mundial, 1982, p. 127. 
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O agrupamento desta liderança formada por obreiros e designada como ‘profetas 

e mestres’18 suscita diversas discussões sobre a origem19, critérios e significados desta 

nomenclatura, que estão além do propósito deste trabalho. Porém, é importante salientar 

que se em Jerusalém a presença viva de vários apóstolos, todos judeus, por si só já 

garantiria o depósito da fé e a correta compreensão e envolvimento com a missão deixadas 

por Jesus na Grande Comissão (Mateus 28:18-20/Atos 2:42), em Antioquia estes homens 

de várias etnias se tornam os responsáveis por guardar a novel fé cristã e expandi-la até 

aos confins da terra, assim como fariam posteriormente os presbíteros das várias igrejas 

locais que seriam plantadas20. 

Assim, profetas e mestres, sendo estes últimos aqueles que mais provavelmente 

ensinavam a doutrina do cristianismo e sua aplicação prática na igreja, formavam uma 

liderança com autoridade espiritual sobre aqueles que deveriam aprender “a doutrina dos 

apóstolos” (Atos 2:42) e assim, modelavam o caráter dos discípulos, por meio do 

conteúdo e do exemplo21. A caracterização de profetas, como aqueles que, no senso 

comum, são frequentemente inspiradas para predizer eventos futuros tem sido 

 
18 Esta é a única ocorrência desta forma de διδάσκαλος em Atos. O verbo ensinar aparece 16 vezes e 

referências a ensino 4 vezes, mas usando apenas διδαχή (didachē), não διδασκαλία (didaskalia), a qual 

nunca é usada em Lucas ou em Atos. Embora haja referências neotestamentárias a “falsos” mestres que 

indicam a possibilidade real de perversão do significado e dos propósitos originais (I Timóteo 1:7/ I 

Timóteo 4:3/ II Pedro 2:1) a menção aqui em Antioquia é claramente positiva. 
19 Green afirma que os apóstolos “são agrupados com profetas e mestres”, e apoiando-se em Harnack, que 

“esta é uma divisão tríplice muito antigas dos líderes ambulantes, provavelmente seguindo precedentes 

judaicos”. Para ambos, estes líderes “contrastam fortemente com o ministério fixo de bispos, presbíteros 

e diáconos que há em quase todas as igrejas”, encontrado posteriormente no segundo século e em diante. 

GREEN, 1984, p. 217 e HARNACK, 2015, p. 352-366. 
20 “É transparente no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, que a estratégia dos 

apóstolos para a continuidade da igreja de Cristo foi instalar presbíteros que a edificassem sobre o 

fundamento que eles haviam lançado, que era o próprio Cristo. Além do pastoreio do rebanho que lhes 

foi confiado, o trabalho desses presbíteros seria preservar e ensinar a doutrina apostólica registrada nos 

escritos que os apóstolos, e pessoas associadas a eles, haviam produzido, e que viriam mais tarde a compor 

o Novo Testamento”. LOPES, Augustus Nicodemus. Os Precursores do Moderno Movimento de 

Restauração Apostólica. Fides Reformata, XIX, n. 1, p. 35-47, 2014a. 
21 Spencer lembra que o conteúdo do que os mestres ensinavam era chamado de um διδαχή (1Co 14:26) e 

a função deles era διδασκαλία, como em Rom 12:7, onde διδασκαλία é incluído entre os dons (χαρίσματα) 

do Espírito Santo. SPENCER, Henry Donald Maurice. The Pulpit Commentary. Harrington, DE: 

Delmarva Publications, 2013. v. 8. Por sua vez, Smith comenta que “tanto no sistema rabínico judaico, 

como entre os filósofos Greco-romanos é pressuposto que mestres têm por objetivo moldar seus alunos 

às suas concepções e práticas, por meio de seus ensinos e estilo de vida”. Por isso, baseado em Jesus 

como Supremo Mestre (Mateus 23:8) e na afirmação dele de que o discípulo devidamente formado será 

como seu Mestre (Lucas 6:40), ele conclui que, “quando a Igreja Primitiva se refere a mestres, eles são 

compreendidos como aqueles que ensinam os ensinamentos de Jesus, em completa submissão ao 

Senhorio de Cristo e no poder do Espírito”, e para tanto, “devem ter o seu dom reconhecido por outros na 

igreja e desenvolvido (Efésios 4:11), sendo fundamentais na fundação e desenvolvimento da igreja 

primitiva”. SMITH, 2014. 
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questionada22, mas é assunto fora do escopo do trabalho. No contexto de Antioquia, fica 

claro que tanto profetas como mestres, participavam regularmente do ministério da igreja 

de então, sob a influência do Espírito Santo. (At 11:27; At 21:9-10; Rm 12:6,7; I Co 

12:10; I Co 12:28; I Co 13:2; I Co 14:1,3; Ef 4:11). Esta é a única referência em todo o 

Novo Testamento, em que as duas palavras – profetas e mestres –, são postas juntas pela 

conjunção de ligação “e” (και), embora mestres são colocados em outros contextos juntos 

a profetas (I Coríntios 12:28,29 e Efésios 4:11). Esta construção gramatical com a 

conjunção de ligação tem provocado a discussão se mestres e profetas caracterizariam 

facetas distintas da liderança de uma mesma pessoa ou se representariam pessoas distintas 

exercendo diferentes funções de liderança na igreja em Antioquia23. 

 
22 A discussão é longa e acirrada, envolvendo a questão pneumatológica que separa cessacionistas e 

continuístas, embora a posição assumida neste trabalho é o de entender que estes profetas não são videntes 

do futuro, sendo Ágabo, uma exceção típica de um momento de transição canônica. Augustus Nicodemus 

entende que “em sua polêmica contra os escribas e fariseus, Jesus de certa feita se referiu a seus apóstolos 

como aqueles que, à semelhança dos profetas, sábios e escribas enviados por Deus ao antigo Israel, seriam 

igualmente enviados, rejeitados, perseguidos e mortos (Lc 11.49 com Mt 23.34). Desta forma, ele 

estabelece o paralelo entre os apóstolos e os profetas como enviados de Deus ao seu povo. Tem sido 

observado que os sucessores dos profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel 

e Amós, por exemplo, não foram os profetas do Novo Testamento, que tinham ministério nas igrejas 

locais, mas os apóstolos de Jesus Cristo, mais especificamente os doze e Paulo”. LOPES, Augustus 

Nicodemus. Apóstolos. A verdade bíblica sobre o apostolado. Fides Reformata, v. 2, n. 2, 2014a. p.37 
23 Aparentemente, o uso duplo no texto de uma partícula (enclítica) de conexão ou adição (“não 

apenas…mas também”, “tanto... como”) poderia estar indicando que havia três profetas (Barnabé, Simeão 

e Lúcio) e dois mestres (Manaém e Saulo). STRONG, James. Léxico Hebraico, Aramaico e Grego de 

Strong. Barueri, SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 2002. Meyer concorda com este entendimento: “os 

profetas são mencionados em primeiro lugar e depois os mestres. Os tres primeiros devem ser 

considerados como profetas e os outros dois como mestres. A divisão é indicada pela posição das 

partículas: (1) τέ … καί … καί; (2) τέ … καί” no texto (ὅ τε Βαρναβᾶς καὶ Συμεὼν ὁ καλούμενος Νίγερ, 

καὶ Λούκιος ὁ Κυρηναῖος, Μαναήν τε Ἡρῴδου τοῦ τετραάρχου σύντροφος καὶ Σαῦλος.) MEYER, 1877, 

v. 2, p. 4-5. Dentre os que entendem ser profetas e mestres as mesmas pessoas, Barnes, reconhece que a 

“classificação precisa e os deveres” dos mestres não são conhecidos totalmente, apesar do termo ser 

“mencionado em vários momentos no Novo Testamento como uma ordem de ministros, é provável que 

aqueles mencionados aqui como profetas e mestres são as mesmas pessoas”, e por isso, eles podem ter 

exercido ambos ofícios, predizendo eventos futuros e instruindo o povo”. Para ele, a ressalva seria Paulo, 

pois era primordialmente Apóstolo. Assim, conclui que “estas palavras denotam ‘ministros do Evangelho’ 

em geral, sem referir-se a uma ordem ou hierarquia em particular”. BARNES, Albert. Notes explanatory 

and practical on Acts of the Apostles. 10th ed. New York: Harper & Brothers Publishers, 1851. Outros 

que pensam como ele são Clarke (CLARKE, Adam. Commentary on the New Testament. Dublin: 

Butterworth & Son Publishers, 1817, p. 285) e MARSHALL (1982, p. 194). Marshall inclusive entende 

que “suas funções eram várias, e incluíam a exortação bem como a previsão do futuro; é bem possível 

que tenham dado exposições do Antigo Testamento, empregando sua compreensão espiritual para mostrar 

como suas profecias estavam sendo cumpridas nos eventos em conexão com a ascensão da igreja”, o que 

o leva a afirmar que “provavelmente, a linha que os separava não era muito clara, com ambos os grupos 

envolvidos na exposição do significado das escrituras proféticas e em exortações”. Com entendimento 

diverso, outros como Henry entendem haver uma distinção entre profetas e mestres, de modo que “todos 

os profetas eram mestres, mas nem todos os mestres eram profetas e que os profetas eram aqueles que 

falavam diretamente em nome de Deus, como Ágabo em Atos 11:28”. Ele advoga que a necessidade e o 

desafio de ter uma igreja muito bem preparada em uma cidade grande como a Antioquia da época exigiria 

uma configuração ministerial com funções específicas e separadas. Ele cita Efésios 4:11, ao relembrar 

que Ágabo parece ter sido um profeta, mas não um mestre, e desta forma, “muitos eram mestres que não 

eram profetas”. Ressalva, no entanto, que “estes mencionados aqui eram, em alguns momentos, 
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Esta ênfase sobre o papel imprescindível de uma liderança da igreja com funções 

variadas exercidas por diferentes líderes, já no início da narrativa que pretende descrever 

como a igreja em Antioquia havia se tornado um centro enviador de missionários, é muito 

importante para o objetivo deste trabalho. Uma vez comprovada a tese de que a formação 

de liderança no processo de plantação de igrejas deve ser levada a efeito a partir de uma 

abordagem transversal, então se tem aqui no caso de Antioquia, um processo amadurecido 

em prazo de um ano, ou um pouco mais, no qual uma liderança já se encontra à frente da 

igreja. Desta forma, confirma-se o fato de que Antioquia novamente já experimentava o 

que havia acontecido na igreja mãe em Jerusalém, onde já são presbíteros aqueles que 

recebem a doação dos irmãos no capítulo 12, conforme já mencionado anteriormente. 

Então, é razoável ponderar que a existência de outros líderes, para além do 

ministério dos apóstolos em Jerusalém e de sua influência pessoal como despenseiros do 

depósito da doutrina cristã (Efésios 2:2), manifesta a maturidade espiritual de uma 

comunidade cristã local. O apóstolo João, irmão de Thiago, por exemplo, recorda a 

influência da convivência com o próprio Jesus, de quem tinha tido testemunha ocular (I 

João 1:14), o que torna positivamente sintomático que em Antioquia, haja a presença de 

outros cristãos ainda no período apostólico, mesmo sem nunca terem convivido 

pessoalmente com Jesus, mas que já tinham se tornado liderança amadurecida, 

trabalhando à frente de pelo menos uma das duas principais igrejas cristãs (Jerusalém e 

Antioquia), em um período de apenas alguns anos depois da ascensão de Jesus24. 

Destarte, eles haviam se tornando para suas comunidades cristãs locais uma 

reprodução do modelo que os apóstolos já tinham se tornado como os sucessores de Cristo 

 
divinamente inspirados, e tinham instruções diretamente dos céus para ocasiões especiais, o que lhes deu 

o título de profetas”. Por isso, “eram reconhecidos como mestres da igreja em suas reuniões religiosas, 

expondo as Escrituras e aplicando devidamente a doutrina de Cristo”. HENRY, Mathew. Commentary on 

the Whole Bible in one volume. Basingstoke, UK: Marshall Morgan & Scott, 1960, p. 478. 
24 Segundo Josefo, a época da fome (Atos 11:27-30) ocorreu entre 46 e 48 a.D. (Antiguidades XX, 5, 2). 

Kistemaker comenta sobre a cronologia em Atos: “Em Atos, Lucas se abstém de dar as referências 

históricas que ele fornece em seu evangelho [...] Com a ajuda de paralelos de Josefo, escritor do século 

1º, do historiador romano Suetônio e de descobertas arqueológicas, podemos determinar pelo menos três 

datas que se relacionam a Atos: a morte de Herodes Agripa I em 44 d.C., a expulsão dos judeus de Roma 

por ordem do Imperador Cláudio em 49 d.C., e a presença do procônsul Gálio em Corinto em 51 d.C. 

Além disso, podemos ter a data aproximada do início do mandato de Festo como governador da Judeia 

(59 d.C.; com base na viagem outonal de Paulo depois do jejum) [...] O restante de Atos colocamos em 

torno dessas datas. Paulo foi a Jerusalém várias vezes, a primeira visita sendo aquela feita depois de sua 

conversão na estrada de Damasco (9.26–29). Pressupomos que essa visita tenha acontecido por volta do 

final da era de 30 d.C. Sua segunda visita a Jerusalém ocorreu quando a igreja de Antioquia o 

comissionou, e a Barnabé, para levar ofertas assistenciais à Judeia, a fim de aliviar a fome do povo, em 

meados da década de 40 d.C. (11.27–30; 12.25). Juntamente com Barnabé, Paulo visitou Jerusalém uma 

terceira vez quando o Concílio se reuniu (49 d.C.) antes do início da segunda viagem missionária do 

apóstolo (15.4)” KISTEMAKER, 2016. p.92 
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para a grande comissão na obra missionária. Quando trata do envio posterior de Paulo e 

Barnabé, Calvino comenta sobre esta constatação, nos seguintes termos: 

 

Paulo e Barnabé eram ministros da igreja de Antioquia; Deus agora 

estava chamando-os para outro lugar. Se alguém pudesse pensar que a 

igreja não tinha ministros bons e apropriados, e que Deus estava 

providenciando para outras igrejas às custas dela, Lucas diz que havia 

tantos que os que permaneciam eram suficientes para a própria 

necessidade da igreja, ao mesmo tempo que ela estava ajudando 

outras.25 
 

Ele comenta ainda que “mesmo nos tempos atuais, Deus faz determinadas igrejas 

prosperarem mais do que outras, a fim de que elas se tornem berçários para a propagação 

do Evangelho”. Meyer concorda com Calvino nesta ênfase sobre a riqueza espiritual da 

igreja em Antioquia, ao caracterizar a igreja-mãe do cristianismo gentílico como o 

“seminário da missão aos Gentios”26. 

Ainda no contexto imediato que vem sendo analisado, encontra-se também a 

expressão: “E, servindo eles ao Senhor e jejuando” (λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ κυρίῳ 

καὶ νηστευόντων27– Atos 13:2), no qual o particípio “servindo” (λειτουργούντων) sugere 

a ideia de um serviço litúrgico comumente oferecido por sacerdotes no templo28, 

conforme o contexto da Antiga Aliança, o que pode levar a entender que o uso da mesma 

palavra no contexto de Hebreus 10:11 (na versão LXX, Septuaginta) para descrever o 

serviço levítico, expressa agora um novo sentido na nova aliança, manifestando também 

como aquela antiga ordem está dando lugar à nova ordem. Assim, uma nova ordem 

litúrgica no sentido de serviço, caracterizada por homens exercendo novas funções, não 

necessariamente iguais àquelas exercidas pelos sacerdotes no templo, amplia a 

compreensão da importância do uso da palavra (λειτουργος) usualmente traduzida por 

‘servos’29. 

 
25 CALVINO, John Acts: the crossway classic commentaries. Allistair MacGrath & J.I. Packer (Editors). 

Wheaton, IL: Crossway Books, 1995, p. 335. 
26Meyer comentar que “a menção aos nomes dos profetas e mestres tem como objetivo indicar quão rica 

era Antioquia em recursos proeminentes, a ponto de enviar mensageiros do Evangelho, como acontece 

neste momento”. MEYER, 1877, v. 2, p. 4. 
27 HOLMES, 2011-2013. 
28 A palavra grega λειτουργουντων significa desempenhar o ofício de orar, suplicar, render graças etc. 

performing the office of praying, supplicating, rendering thanks, etc.: Daí a palavra λειτουργια, liturgia, 

o serviço de oração, etc., de λιτη, súplica, ou λειτος, comum, e εργον, trabalho, obra, tanto comum, como 

pública, no qual as pessoas estão engajadas. 
29 Para Lidório, “doulos” refere-se ao servo ou escravo pessoal; aquele que segue o seu amo e senhor de 

perto, conhece os desejos do seu coração e até mesmo os antecipa. É alguém que se relaciona diretamente 

com o seu senhor. Paulo inúmeras vezes se autodenominou de “doulos” do Senhor Jesus Cristo. Diakonos 

era o servo que servia ao seu amo através do serviço realizado na comunidade. Quando o termo é usado 

para líderes da Igreja em Atos refere-se a um grupo de pessoas que demonstravam amor e honra ao seu 
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A caracterização desta liderança que está servindo já à frente da obra em 

Antioquia antecede a ordenação solene e de um envio público de Paulo e Barnabé como 

missionários30, a ponto de o próprio Calvino interpretar aquele momento de solenidade 

formal31, relacionando-a ao ocorrido em Atos 6, na escolha e ordenação do primeiro corpo 

diaconal da igreja cristã: 

 

Isto foi um tipo de consagração (6:6). Os apóstolos continuaram o 

costume da antiga lei judaica, assim como era feito, ajoelhados e com 

rituais similares que ajudavam a promover piedade. A igreja estava 

assim dedicando Barnabé e Paulo a Deus, unanimemente declarando 

que a designação deles vinha de Deus.32 
 

Alguns aspectos típicos demonstram, em um primeiro momento, que a ordenação 

dos primeiros missionários aos gentios foi acompanhada por orações e jejum especiais, 

práticas estas que já faziam parte da obra chamada de “serviço” ou liturgia. 

Posteriormente, tal rito se tornaria uma observância permanente em grande parte da Igreja 

Cristã, apesar de que em relação a este último aspecto, ao descrever o recrutamento de 

companheiros missionários em viagens futuras, Lucas não registra cerimônias 

semelhantes a esta no livro de Atos. Textos epistolares pastorais, como I Timóteo 4:4 e 

5:22, fazem referências à prática quando presbíteros são ordenados nas igrejas plantadas, 

o que certamente demonstra a importância do reconhecimento externo da vocação 

espiritual interna, assim como do comissionamento da Igreja (ordenação e investidura). 

 
Senhor através daquilo que eram e faziam na comunidade dos santos. Leitourgos” (de onde temos 

‘liturgia’ ou ‘liturgo’ em português) refere-se àqueles que servem ao Senhor como edificadores do corpo 

de Cristo. Este é o termo usado para compor o verbo “servindo” (leitourgounton), ou seja, “servindo como 

leitourgoi”. LIDÓRIO, Ronaldo. O campo e o envio de missionários. Ronaldo & Rosana Lidório, 24 

maio 2017. Disponível em: 

<ronaldo.lidorio.com.br/index.php?Itemid=2&id=33&option=com_content&task=view>. Acesso em: 

19 jun. 2018. 
30 “Os companheiros de Saulo e Barnabé impuseram suas mãos sobre eles, e os enviaram com sua benção 

e apoio. A imposição de mãos nesta circunstância não conferia a Barnabé e Saulo qualquer dom ou 

autoridade, que eles já não tivessem; mas por este meio a igreja de Antioquia, por meio de sua liderança, 

expressaram a comunhão com eles e os reconheceram como seus delegados ou enviados (apóstolos)”. 

BRUCE, Frederic. The Book of the Acts. Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company, 1988, p. 

414. 
31 Calvino destaca a imposição das mãos como elemento importante e diz que a mesma deverá ser realizada 

contanto que não se converta em “supersticioso abuso” ou seja, algo que tenha poder sacramental ou 

mísitico. CALVINO, João. Institutas. São Paulo: Cultura Cristã, 1989, v. IV, p. 77. 
32 No próprio comentário de Calvino há uma análise de quais são os pontos de semelhança, bem como as 

diferenças, que ligam este momento à prática milenar posterior da ordenação solene e envio público, pelos 

vários ramos da Igreja Cristã: “As eleições ordinárias de pastores diferem da designação de Paulo e 

Barnabé, porque eles foram designados por uma revelação celestial para serem apóstolos aos gentios, o 

que não é necessário para a ordenação cotidiana de pastores. Porém, ambos têm algo em comum: que 

Deus testificou que Paulo e Barnabé já tinham sido designados por meio do seu decreto para pregar o 

Evangelho e ninguém poderia ser chamado para o ofício do ensino, exceto aqueles que Deus já tem 

escolhido.” CALVINO, 1995, p. 337-340. 
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A menção a um rito específico talvez não seja tão enfatizada no restante de Atos, para 

destacar que a simplicidade do princípio, e não a pompa e a circunstância do rito, é que 

se constitui na regra. A implicação clara desta conexão entre a própria ordenação e envio 

de Paulo e Barnabé com aquilo que eles praticariam em cada igreja plantada 

posteriormente, impõe que se dê maior importância à autoridade divina e ao aspecto 

sobrenatural de capacitar e enviar, do que quaisquer outras legitimações e fatores 

humanos33. 

Neste sentido – a condução sobrenatural da obra por parte de Deus, que envolve 

os dois elemento, tanto os obreiros, como já demonstrado, assim como a obra, que será 

demonstrado à frente – pode-se afirmar que, embora posteriormente o próprio apóstolo 

Paulo inspirado por Deus escreva a Timóteo (I Timóteo 3:1-13), seu sucessor em Éfeso, 

e a Tito (Tito 1:5-9) sobre critérios mais objetivos para a escolher da liderança, a eleição 

de ministros é claramente feita por Cristo para a sua obra34, conforme a narrativa de Atos 

13. Em resumo, a obra na qual Paulo e Barnabé, juntamente com o restante da liderança 

em Antioquia, estavam envolvidos foi a razão pela qual Deus35 chamou estes homens, a 

fim de serem solenemente autorizados e enviados pela igreja. É possível, então, perceber 

que aprouve a Deus espalhar a fé salvadora por meio de homens, devidamente chamados, 

capacitados e reconhecidos por meio da liderança da igreja já existente, para que 

plantassem e liderassem as comunidades locais da sua Igreja na terra. 

Fica assim demonstrado nesta secção da narrativa de Lucas, que este primeiro 

recorte – os obreiros envolvidos – podem ser tanto aqueles anônimos e informais, que 

dispersos foram pregando e testemunho, como também uma liderança formal que dirigia 

a igreja em Antioquia, e que era formada por profetas e mestres. O conjunto destes 

 
33 É justamente essa condução sobrenatural que vai impregnar o contexto envolvido na identificação, 

preparo e envio de plantadores de igrejas no Novo Testamento, diferenciando-se essencialmente de 

algumas das iniciativas contemporâneas, nas quais a plantação de igrejas tem sido cada vez mais 

caracterizada apenas como um empreendimento humano e institucional, e marcado pelo mero 

planejamento e capacidade de execução humanas. Deste modo, se for possível falar de uma estratégia de 

plantação da Igreja em Antioquia, então é preciso “apontar para o próprio Deus e para as Escrituras 

Sagradas como fonte inesgotável de estratégia, e planejamento para a plantação de igrejas”, conforme 

expressão usada por Zunkel, visto que “o mais importante conjunto de documentos sobre crescimento de 

igreja, escrito por pessoas que estavam participando do crescimento da igreja para pessoas que estavam 

participando do crescimento da igreja, com pensamentos e estratégias vindas de Deus”. Obviamente, que 

planejamentos com todas as suas facetas (pessoas, processos, recursos, metas etc.) fazem parte dos 

grandes atos de Deus na história, quando se utiliza de instrumentos humanos, sem com isso invalidar a 

sobrenaturalidade da ação divina. ZUNKEL, Wayne. Growing the small Church. Elgin: David Cook, 

1984. 
34 “Pelo Espírito de Cristo, eles são qualificados devidamente para seu serviço, inclinados para ele e 

separados de outros cuidados que seriam inconsistentes com ele”. HENRY, 1960, p. 483. 
35 “A lição principal que Lucas inculca é que a missão é inaugurada pelo próprio Deus”. MARSHALL, 

1982, p. 206. 
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aspectos na narrativa demonstra a maturidade de Antioquia para torná-la um centro 

enviador de missionários, cuja preparação era fruto de um desenvolvimento de líderes 

proveniente da maneira intencional como Deus usou Paulo e Barnabé, antes, durante e 

depois de Antioquia. É justamente esta liderança que garante não apenas estabilidade à 

igreja em Antioquia com a presença de Paulo e Barnabé, como também na ausência deles 

quando fossem enviados. Esta maturidade e capacidade para a multiplicação de sua 

identidade comunitária cristã eram manifestadas por meio do envio de missionários para 

plantar outras igrejas. 

 

2.2 A OBRA DE DEUS E A OBRA DA IGREJA 

Se a discussão sobre a pluralidade dos obreiros e da liderança em Antioquia é 

importante, também é igualmente importante a ‘obra’ determinada, para a qual esta 

liderança é preparada por Deus, e que vem a ser o segundo elemento que permite a 

visualização prévia da formação do Fator Éfeso. 

A chamada primeira viagem missionária de Paulo36, acompanhado por Barnabé 

e, em parte também por João Marcos (Atos 13:5,13), foi iniciada pela ilha de Chipre37, 

no Mediterrâneo Oriental, onde visitou Salamina e Pafos, partindo do porto de Selêucia, 

perto de Antioquia da Síria (Atos 13:4-12), e chegando à região da Galácia do Sul, já na 

Ásia Menor38. Ali, visitaram as cidades de Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e 

 
36 “O modo de Lucas apresentar os eventos sugere a muitos leitores que devemos pensar que Paulo e seus 

colegas faziam ‘viagens missionarias’, mas o estudo mais pormenorizado da narrativa demonstra que, na 

realidade, Paulo passava períodos consideráveis de tempo nos importantes centros populacionais” 

MARSHALL, 1982, p. 31. 
37 SCHNABEL, 2008, p. 75 argumenta que “é concebível que Paulo e Barnabé tinham planejado novas 

iniciativas missionárias com o alvo de alcançar Chipre por algum tempo”, o que parece ficar ainda mais 

claro por ser aquela ilha o primeiro destino da dupla, além de ser a terra natal de Barnabé (Atos 4:36). 

“Barnabé era de Chipre e, sem dúvida, tinha muitos amigos ali. Naquela época, Chipre tinha uma imensa 

população Judaica”. TREMPER III, Longman; GARLAND, David (Ed.). The Expositor’s Bible 

Commentary – Revised: New Testament. Grand Rapids, MI: Zondervan, 2012. 5 v. 
38 A região da Anatólia, também conhecida como Asia Menor e atualmente compreendida pela moderna 

Turquia, teve uma forte influência do Apóstolo João, que segundo a tradição escreveu seu evangelho e 

epístolas na cidade de Éfeso, na última década do primeiro século. Porém, o Novo Testamento 

indubitavelmente salienta o papel central do apóstolo Paulo na região centro-sul da Ásia Menor, como 

sendo o grande desbravador do cristianismo e plantador de várias igrejas em diversas cidades na região 

da Anatólia, uma das mais importante para a expansão e consolidação do Cristianismo nos seus primeiros 

séculos. Por exemplo, o Apocalipse é escrito por João em Patmos, uma ilha grega a apenas 46 km da 

costa da Ásia Menor, região onde também se encontravam as sete igrejas do Apocalipse (Éfeso, Esmirna, 

Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia e Laodiceia). Esta mesma área é para onde provavelmente o apóstolo 

Pedro endereça sua primeira epistola (I Pedro 1:1,2). Ponto, uma colônia grega no Mar Negro, é 

mencionada três vezes no Novo Testamento (I Pedro 1:1, Atos 2:9 e Atos 18:2), sendo de lá que vem 

Áquila, esposo de Priscila, o qual tem um importante papel na consolidação da fé cristã em Éfeso. 

Posteriormente, um dos Pais da Igreja, Inácio de Antioquia, envia sete cartas para igrejas na Ásia Menor, 

uma das quais para Esmirna, cidade onde vivia Policarpo, provavelmente discípulo do apóstolo João e 
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Derbe (Atos 13:13-25) com a agenda claramente estabelecida pelo chamado e designação 

de Deus por meio da igreja em Antioquia da Síria (“para a obra”, Atos 13:1-3)39. 

Duas questões são normalmente abordadas introdutoriamente para a correta 

compreensão desta ‘obra’ já mencionada, e que tem alguma relevância para o 

estabelecimento da tese do Fator Éfeso. Primeiramente, a questão levantada por vários 

comentaristas e missiólogos40 se o plano de plantar igrejas em cada cidade já era pré-

estabelecido por Paulo e companheiros e, caso tiver sido assim, como Paulo escolheu 

determinadas cidades, regiões e províncias. Alguns argumentam que havia um suposto 

objetivo de estrategicamente gerar um certo “efeito de radiação”41. Outros contestam esta 

tese de uma suposta deliberação planejada antecipadamente42. 

 
bispo da região. No segundo século, Anatólia foi também convulsionada por heresias como o Montanismo 

e, posteriormente, sedia vários concílios universais do Cristianismo, dentre os quais o primeiro Concílio 

Universal em Nicéia (325-330). 
39 Para alguns autores, este relato do primeiro período de atividade missionária detalhadamente descrito por 

Lucas é o período que mais se caracteriza como uma viagem missionária pioneira por campos não 

alcançados. Marshall entende que “os períodos posteriores foram muito mais dedicados às extensas 

atividades nas cidades-chaves importantes do mundo antigo”. Esta é a razão por que ele se refere a Paulo 

como tendo estabelecido a “política geral” de “permanecer numa só localidade até que tivesse 

estabelecido os alicerces firmes de uma comunidade cristã. MARSHALL, 1982, p. 31. 
40 Alguns destes comentaristas e missiólogos que trataram dessa questão foram: HAAS, Odo. Paulus der 

Missionar: Ziel, Grundzätze un Methoden der Missionstätisgkeit das Apostels Paulus nasch seinen 

eigenen Aussagen. Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag, 1971, p. 83-86. BOSCH, David J. 

Transforming mission: paradigm shift in the Theology of mission. Maryknoll: Orbis, 1999, p. 129-130. 

(American Society of Missiology Series, 16). PERKETT, Howard; RAMACHANDRA, Vinoth. The 

message of mission: the glory of Christ in all times and space. Downers Grove, IL: InterVasity Press, 

2003, p. 225. GREENWAY, Roger S. Success in the city: Paul’s urban mission strategy: Acts 14:1-28. 

In: GALLAGHER, R. L.; HERTIG, Paul P. (Ed.). Mission in Acts: ancient narratives in contemporary 

context. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 2004, p. 183-195. (American Society of Missiology Series, 34). 
41 Para Allen “a teoria de Paulo de evangelizar uma província não era pregar pessoalmente em cada lugar, 

mas estabelecer centros de vida cristã em duas ou três cidades mais importantes, de onde o conhecimento 

pudesse ser espalhado pelo interior”. ALLEN, 1962, p. 12. BRUCE (1977, p. 314-315.), MARSHALL 

(1982, p. 31) e LOPES (1997, p. 7) concordam com essa tese. 

  
42 Schnabel salienta que “nem Lucas, nem Paulo explicitamente fizeram comentários sobre este assunto”, 

mas que é possível examinar as evidências disponíveis em Atos e nas Epístolas Paulinas para “determinar 

se as escolhas de Paulo resultaram de um método missionário em particular”. Após uma análise detalhada 

de cada uma das cidades onde o apostolo entrou, ele se propõe a discutir justamente se “a paixão de Paulo 

era a plantação de igrejas em cidades metropolitanas ou cidades estratégicas do Império Romano”. Ele 

entende como “exagero óbvio”, a suposta estratégia de Paulo para o “estabelecimento de uma igreja em 

uma metrópole (literalmente, uma cidade mãe) que naturalmente irradiaria para outras cidades”. Ele 

fundamenta sua opinião, citando do próprio livro de Atos, alguns fatos que parecem mostrar que este 

“efeito de radiação” não foi intencionalmente usado por Paulo. Por exemplo, em Chipre, ele não foi direto 

para a capital Paphos, mas pregou nas cidades do leste e sudeste da ilha. Da mesma maneira, na Ásia 

Menor, ele passa ao largo de grandes cidades da província da Panfília para evangelizar pequenas cidades 

da Galácia do Sul, assim como não tentou alcançar Ancyra, a capital da Galácia do Norte. Na Macedônia, 

ele também não foi diretamente para Tessalonica, a capital da província, mas para Filipos. E quando 

deixou Tessalônica, ele poderia ter ido para cidades maiores ao oeste, pela Via Egnatia, ou poderia ter 

ido direto para Corinto, capital da província da Acaia, mas acabou indo para Atenas, que à época tinha 

uma importância bem menor, apesar de hoje ter uma grande reputação e história. Ele até concede que 

“Paulo certamente focou em cidades ao invés de vilas”, ao contrário de Jesus, que foi em pequenas vilas 

da Galiléia, e conjectura que tal opção inclusive “poderia ter servido como um modelo para os apóstolos”. 
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Para os fins deste trabalho, talvez o mais importante aspecto da questão do 

possível valor estratégico que teria levado Paulo a plantar igrejas em cidades 

cosmopolitas para que se tornassem ‘centros de radiação’, não é a comprovação de que a 

escolha foi geograficamente determinada, mas que o critério foi conceitualmente 

definido, seja para incluir gentios no Reino de Deus43, seja porque o mais importante seria 

garantir que a igreja plantada na metrópole seria ‘evangelística’ e ativamente envolvida 

em plantar igrejas-filhas44. 

Além disso, alguns advogam que a evangelização com a intenção de integrar os 

novos convertidos à comunidade cristã seria possivelmente a grande ênfase de Lucas em 

suas narrativas, visto que ele coloca testemunhos de indivíduos sendo alcançados e igrejas 

sendo plantadas juntos em um mesmo contexto45. Ou seja, a plantação de igrejas, a partir 

da evangelização, quer em metrópoles ou pequenas vilas, e principalmente, objetivando 

que estas igrejas pudessem se multiplicar, parece ser o fato mais importante na narrativa 

de Lucas. Desta forma, ao colocar estas igrejas sendo plantadas ao lado de registros 

testemunhais de indivíduos sendo alcançados, então o seu objetivo seria alcançado, qual 

seja, o de demonstrar que evangelização de indivíduos e plantação de igrejas são duas 

faces da mesma obra. 

Por isso, Lucas registra indivíduos sendo evangelizados, em alguns casos com 

detalhes de como são discipulados, para logo depois descrever igrejas sendo plantadas, 

lideranças sendo formadas ao longo desse processo, e depois reconhecidas, ordenadas e 

enviadas. O resultado é um movimento de plantação de igrejas conduzido por Deus, por 

meio de pessoas evangelizadas e discipulados, algumas das quais se tornam líderes 

escolhidos, formados, capacitados e enviados. Portanto, a posição aqui defendida é que a 

escolha das cidades – ou pelo menos, das cidades que Lucas inclui em Atos segundo a 

inspiração do Espírito Santo – obedece a um critério propositivo, de concatenar os 

 
Por isso, Schnabel analisa também o termo grego perichoros, que significa “a região ao redor de” (Atos 

26:19-20) para concluir que “Paulo, sim, focou seu ministério missionário em cidades, mas ele 

evidentemente não se limitou de pregar também em vilarejos e vilas menores”. SCHNABEL, 2008, p. 

283, 286. 
43 A conclusão que Schnabel chega é que da mesma forma como “Jesus buscou as pessoas onde quer que 

as pessoas estivessem, pregando diante de tantas pessoas quanto fosse possível, assim também foi a 

obrigação de Paulo: alcançar Judeus e Gentios com a mensagem da salvação em Jesus Cristo, tantos 

quanto fosse possível, e onde quer que eles vivessem”. SCHNABEL, 2008, p. 283, 286. 
44 ALLEN, 1962, p. 17. 
45 Para Snyder, “a evangelização faz pouco sentido, divorciada da realidade da comunidade cristã. O apelo 

evangelizador é um apelo a algo. O apelo evangelístico pretende chamar pessoas para o corpo de Cristo, 

que é a comunidade de crentes, onde Jesus pontifica como membro essencial e soberano, o cabeça”. 

SNYDER, 1982, p. 87. 
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aspectos do Fator Éfeso que atravessam as narrativas. Assim, ao invés de um roteiro 

geográfico, o livro tem como fio condutor um propósito missionário que detalha como 

Atos 1:8 foi cumprido pela evangelização, discipulado e plantação de igrejas com o 

elemento transversal da formação de liderança. 

No que se refere aos locais específicos de cada cidade onde Paulo focou seu 

ministério missionário, tais como mercados, escolas, oficinas e casas particulares46, a 

tendência majoritária entre os estudiosos é entender que não se pode falar de um método 

ou estratégia, baseado somente por ter ele pregado nestes lugares mencionados. A 

exceção talvez seja no caso das menções mais numerosas a um destes lugares – a 

sinagoga47 – onde percebe-se uma intenção mais deliberada de usa-las como ponto inicial 

de pregação em cada cidade (Atos 13:5, 14/14:1/16:13/17:1,10/18:4, 19/19:8/28:17)48, 

onde existissem. Mesmo assim, alguns entendem que a única ‘estratégia’ foi a simples 

utilização de todos os lugares propícios para a propagação das boas novas de Jesus 

Cristo49. Neste sentido, a importância da sinagoga para a estratégia missionária de Paulo 

especificamente é discutida por vários autores50, principalmente porque, havendo também 

 
46 Schnabel lembra que “proferir discursos religiosos nos centros cívicos (bouleuterion), nas casas de 

espetáculos musical (oideion) e em teatros (theatron) exigiria o patrocínio de algum patrono local, o que 

não era uma opção estratégica para missionários pioneiros tais como Paulo”. SCHNABEL, 2008, p. 288. 
47 Schnabel faz uma discussão interessantes sobre semelhanças e diferenças das sinagogas da Judéia e 

aquelas da Diápora, inclusive no aspecto arquitetônico, o uso dos espaços e das funções exercidas pelos 

dirigentes, inclusive com “a possibilidade de algumas comunidades usarem a vernáculo local, 

usualmente o Grego, na liturgia da sinagoga”. SCHNABEL, op. cit., p. 289-293 
48 “Judeus estavam vivendo em todos as nações adjacentes à Judéia, e nestes lugares eles tinham sinagogas. 

Os apóstolos sistematicamente pregaram primeiramente para eles (Atos 17:1, 10, 17; Atos 18:4, 19; Atos 

19:8). BARNES, 1851. Já para Marshall, “Barnabé e Paulo começaram sua obra missionária mediante 

pregações nas sinagogas; este padrão haveria de ser seguido frequentemente [...] não somente seguindo 

o princípio de ‘primeiro ao judeu’, mas também porque fazia sentido prático ao estabelecer um ponto de 

contato para o evangelho”. MARSHALL, 1982, p. 207. No The Expositor’s Bible Commentary encontra-

se: “e ainda que os apóstolos foram especialmente designados para a obra entre gentios, eles sempre 

fizeram dos Judeus o ponto de partida para influenciar os que viviam fora do judaísmo, como uma 

alavanca para mover o mundo pagão. Os apóstolos deram um magnífico exemplo a todos os missionários 

e mestres com este método de ação. Eles se dirigiram primeiramente aos judeus, porque tinha muito mais 

em comum com eles. E São Paulo deliberada e intencionalmente sempre usou este princípio, seja com 

Judeus ou Gentios. Ele buscou idéias ou aspectos comuns a ele e aos seus ouvintes, e então, tendo 

encontrado tais pontos sobre os quais eles concordavam, trabalhou a partir deles” TREMPER III, 

GARLAND, 2012. 
49 Apesar disso, Schnabel aquiesce que “o fato de Paulo primeiramente ter contatado a comunidade Judaica 

e pregado nas sinagogas era obviamente por ser a primeira opção para um mestre viajante Judeu que 

visitava cidades onde Judeus se encontravam para oração e instrução na Torah, e onde naturalmente se 

poderia encontrar também prosélitos tementes a Deus”. SCHNABEL, 2008, p. 304. 
50 De fato, a sinagoga “desempenhou um grande papel no crescimento e na persistência do judaísmo”, pois 

funcionava como “um centro social em que os judeus, que habitavam uma cidade, se reuniam 

semanalmente para se encontrarem” Assim, tinha sido desde a sua origem histórica no exílio, quando se 

tornou, tanto em uma “instituição de educação para conservar a lei diante do povo e para instruir as 

crianças na fé ancestral”, como também sendo uma alternativa ao templo que ficava em Jerusalém até sua 

destruição. TENNEY, Merryl. O Novo Testamento: sua origem e análise. 2. ed. São Paulo: Vida Nova, 

1984, p. 122. 
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culto e adoração na sinagoga51, isto proporcionaria a Paulo ocasiões para pregar o 

Evangelho. De fato, sistematicamente aconteceu assim, com ele alcançando judeus e 

prosélitos52 (Atos 13:43; 14:1), e a partir destes frutos alcançados, iniciando o discipulado 

dos novos convertidos (Atos 13:43,52; 14:20,22) e culminando com a formação de 

comunidades de fé com eleição de presbíteros para lidera-las na ausência do apóstolo 

(Atos 13:23).53 

Superadas estas duas questões, é preciso resgatar agora a menção na secção 

anterior ao chamado para a ‘obra’ (Atos 13:2), o que leva invariavelmente à necessidade 

de explicitar nesta secção, afinal de contas, para qual ‘obra’ aqueles escolhidos estavam 

sendo enviados, conforme a narrativa destas primeiras experiências missionárias de Paulo 

na Ásia. Paulatinamente na narrativa, fica claro que esta obra é a mesma obra, ainda que 

com algumas características diferentes, já realizada por Paulo e Barnabé entre os 

refugiados que dão origem à igreja em Antioquia, ficando ainda mais evidente que a 

sequência evangelização, discipulado e formação de liderança se destacará como o 

conjunto de elementos formadores do Fator Éfeso. Desta forma, seja em Antioquia, seja 

nas igrejas plantadas, e principalmente, em Éfeso (Atos 20), um fator em comum, 

intencional, transversal e permeante fundamentará a tese deste trabalho, denominada de 

Fator Éfeso: a formação de liderança. 

 
51 Martin, por exemplo, afirma que o “padrão de adoração” da sinagoga teria tido “uma influência formativa 

sobre a adoração cristã, por meio de três elementos principais: o louvor, a oração e a instrução”. O próprio 

Martin sintetiza a importância e a dinâmica da sinagoga, dizendo que “na sinagoga, o estudo da lei tomou 

o lugar do sacrifício, o rabi suplantava o sacerdote e a fé comunal era aplicada à vida individual”, uma 

dinâmica religiosa que viria se demonstrar ideal para a expansão da fé cristã, especialmente no ministério 

de Paulo e de seus companheiros Neste aspecto, o culto que dá à sinagoga o seu caráter distintivo – é 

importante lembrar que os próprios judeus a chamavam de “a casa da instrução” – pode explicar o acesso 

franco de Paulo às sinagogas, visto que “qualquer pessoa na congregação que fosse considerada 

apropriada recebia o convite para pregar um ‘sermão’”. MARTIN, Ralph. Adoração na Igreja Primitiva. 

São Paulo: Vida Nova, 1982, p. 29, 31. 
52 “Prosélito é aquele que vem uma nação, religião ou seita estrangeira ou diferente do judaísmo. Poderia 

ser de dois tipos. 1. Prosélito da Justiça, ou aqueles que abraçaram completamente a religião judaica, que 

foram circuncidados e que obedeciam a todos os ritos da instituição mosaica. 2. Prosélito do Portão, ou 

aqueles que aprovavam a religião judaica, renunciaram às superstições pagãs e obedeciam a alguns dos 

ritos dos judeus, mas não eram circuncidados”. BARNES, 1851. 
53 Bruce discute o questionamento de que “o apontamento de presbíteros nas igrejas plantadas seria de um 

estágio administrativo mais característico das Cartas Pastorais”, feito por autores como E. Haenchen, na 

sua obra The Acts of the Apostles. Bruce reafirma que “Lucas pode ter usado a terminologia das Cartas 

Pastorais, mas se Paulo, alguns anos depois, podia dizer aos da igreja em Tessalonica para dar o devido 

respeito aos seus ‘líderes e conselheiros’ (I Tess.5:12) [...] não haveria nenhuma razão porque Barnabé e 

ele não teriam tomado as providências apropriadas em ocasião anterior (At.14:23, por exemplo) no que 

se refere a começar a desenvolver as qualidades de liderança nas jovens igrejas da Galácia do Sul”. 

HAENCHEN, R. P. C. The Acts of the Apostles. London: Oxford Press, 1971, p. 436. BRUCE, 1977, p. 

172. 
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A partir do fato de que a obra de Deus está estabelecida para que todos os seus 

servos estejam envolvidos54, a qual pode ser caracterizada em termos abrangentes como 

a obra de Deus (opus Dei), então esta obra específica para Paulo e Barnabé só poderia ser 

também obra de Deus, tanto porque a ele pertencia e a ele deveria ser consagrada, como 

também, porque seria por ele direcionada. Não era uma iniciativa privativa deles. Era o 

propósito divino. De fato, ao relacionar os obreiros escolhidos e a obra a ser feita, 

compreende-se que, em termos gerais, qualquer estratégia adotada para aquela primeira 

iniciativa missionária, deve ser vista não como uma criação humana imposta à agenda 

divina, como se tal fosse possível 55. Era, e sempre será, mais do que um plano humano 

de ação, deliberado, formulado e diligentemente executado, baseado exclusivamente na 

observação e experiência humana, daí porque a discussão anterior se tinha havido um 

planejamento formal de começar pelas sinagogas ou não, acaba por se constituir em uma 

conjectura secundária56. 

O fato de o termo estar no singular (ἔργον – obra – e não ἔργα – obras), assim 

como se encontra no texto bíblico, não é casual, pois acaba por sugerir uma unidade 

indissolúvel57 desta missão específica de Paulo e seus companheiros com a própria missio 

 
54 Henry parte de um conceito mais abrangente de que “todos que são consagrados a Cristo como seus 

ministros são consagrados para a obra” para afirmar que “Cristo não mantém servos desocupados”, e que 

por isso, “a obra dos ministros de Cristo, para qual foram separados, já está estabelecida”. A compreensão 

dele é que o “Espírito Santo como poder presente e direcionador da Igreja, expressara sua vontade, por 

intermédio dos profetas presentes em Antioquia”, sendo que a obra deles não seria outra senão “um 

esforço intenso, começando pelos judeus, nas não terminando com ele, e incluindo os gentios”, algo que 

já estava em curso nos eventos que formaram a igreja em Antioquia, da qual faziam parte como liderança 

colegiada. HENRY, 1960, p. 482. 
55 “Toda estratégia ou conjuntos de métodos e abordagens devem ser compreendido como um modus 

operandi flexível desenvolvido sob a orientação do Espírito Santo e sujeito à direção e controle dele”. 

KANE, Herbert. Christian Missions in Biblical Perspective. Grand Rapids: Baker, 1987. 
56 Henry Whitehead, bispo de Madras, escreveu na introdução do livro de Paul Allen, Missionary Methods: 

St. Paul’s or Ours, sua gratidão ao autor “pelo esforço de testar nossos métodos missionários de acordo 

com o precedente apostólico”. Para ele, ao comparar o modo como atualmente a obra missionária é feita 

com a maneira como Paulo se desincumbiu da obra que lhe fora dada, leva à avaliação que “há uma 

extensa lista de diferenças entre os métodos e princípios de São Paulo e os métodos e princípios das 

missões modernas”. Allen, por sua vez, enfatiza dois princípios paulinos, importantes para a igreja atual: 

o primeiro é que o fundamento da fundação de “indigenous churches” (igrejas locais ou autóctones) está 

justamente no reconhecimento da igreja como uma igreja local, ao invés do conceito de “igreja nacional” 

ou estatal, e em segundo lugar, a profunda convicção e confiança de Paulo na condução dos convertidos 

pelo Espírito Santo habitando em suas vidas e nas igrejas plantadas, que lhe permitia estabelecer estas 

comunidades com completa autoridade. Ele conclui: “é manifesto que São Paulo não tinha como objetivo 

enquanto pregador missionário meramente converter indivíduos: ele foi para estabelecer igrejas, a partir 

das quais a luz pudesse irradiar por todo o mundo conhecido de então”. ALLEN, 1962, p. 81. 
57 Uma das passagens semelhantes, onde o uso do singular representando unidade tem também significado 

relevante, encontra-se em Gálatas 5:19 e 22 quando se compara, por um lado, “as obras da carne”, 

denotando a dissolução provocada pela natureza humana caída, manifestando-se de diversas maneiras e 

assim fragmentando a unidade bio-psico-social do ser humano, especialmente a sua comunhão com o 

Criador, e, por outro lado, “o fruto do Espírito”, que enfatiza a coesão que a restauração espiritual 

presente, e a ser consumada, é a obra divina de re-integrar o ser humano à sua imagem e semelhança. 
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Dei58. Neste trabalho, o termo obra deseja justamente abranger estes dois conceitos – 

missão e missões – como algo emanando da essência trinitária de Deus e que se expressa 

na história da redenção59, da qual as missões de igrejas locais e os missionários enviados 

são partes constituintes. 

Todavia, é especificamente este termo – Missão de Deus (missio Dei) – que 

justamente permite um entendimento mais profundo desta obra específica para a qual 

Paulo e Barnabé estavam sendo designados60. Portanto, o cerne da missio Dei é “o 

reconhecimento de que Deus é um Deus enviador, e que a igreja é enviada”61, tendo como 

ponto de convergência entre a missão de Deus e a missão da Igreja, a correta compreensão 

da encarnação e redenção de Jesus62, da qual a Igreja é proclamadora. 

Por sua vez, a ideia de uma missio Ecclesiae, ou seja, de uma missão da Igreja, 

como é compreendida hoje, e que surge semântica, histórica e formalmente após a 

 
Hendriksen tem este pensamento: “Essas capacitações são consideradas aqui como uma unidade: o fruto” 

e não os frutos. HENDRIKSEN, William. Gálatas. Organização C. A. B. Marra. Tradução V. G. Martins. 

2. ed. São Paulo: Editora Cultura Cristã, 2009, p. 267. 
58 Esta é uma expressão bastante discutida entre especialistas, dentre os quais alguns tem uma ideia bastante 

abrangente e até mesmo biblicamente desvirtuada, a ponto de até questionarem esforços evangelísticos. 

Para uns, o termo missionário descreve todas as atividades da igreja, na medida em que tudo que a igreja 

faz supostamente faria parte da Missio Dei”. WRIGHT, Christopher J.H. The Mission of God: unlocking 

the Bible’s grand narrative. Downer Grove: InterVarsity Press, 2006, p. 48-74. Desta forma, para Wright, 

“trabalho social, projetos que apoiam reconciliação racial, doações de caridades, grupos de teatro e muito 

mais, constitui Missão”, a ponto de alguns “rejeitarem a noção tradicional que Missão tem a ver com 

‘induzir pessoas não-cristãs ou de outras denominações cristãs a converterem-se para a igreja a que 

pertencem”, como é o caso de Reinbold, por exemplo, que utilizando-se de algumas citações de J. 

Wietzke, J. Moltmann e V. Fedorov, questionar o quanto da essência de Missão evangelizadora resta para 

a Cristandade no século XXI, que não seja mera propaganda ou marketing religioso para atrair pessoas já 

culturalmente impregnadas pelo Cristianismo a fim de fazerem uma mera adesão institucional. 

WOFGANG, Reinbold. Propaganda und Mission im ältesten Christentum: Eine Untersuchung zu den 

Modalitäten der Ausbereitung der frühen Kirche. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000, p. 7, 

conforme citado por Frlant. (FRLANT, 188). 
59 Missão quer dizer atividade divina que emerge da própria natureza de Deus. Ora, o Deus vivo da Bíblia 

é um Deus que "envia"; eis aí, portanto, o significado da palavra. Ele enviou os seus profetas a Israel, e 

enviou o seu Filho ao mundo. Este, por sua vez, enviou os apóstolos, os setenta e a igreja. Enviou também 

o Espírito Santo à igreja, e hoje o envia aos nossos corações. Neste sentido, originalmente houve a Missão 

Trinitariana, isto é, os envios do Filho pelo Pai e do Espírito Santo, pelo Pai e pelo Filho, conforme a 

economia da Trindade, e, posteriormente, a missão é repassada à Igreja em continuidade à missão de 

Deus. STOTT, , 1982, p. 33-53. 
60 De acordo com Stetzer, “se houve época quando existiu um consenso quanto à missão da igreja, esta já 

passou há muito... vários livros tomam nota da popularização de conceitos dentro das igrejas protestantes 

(Beyerhaus, 1971,1972; McGavran, 1977; Stott, 1975; Krass, 1974; Braaten, 1977; Costas, 1977, 1974; 

Anderson, 1961; Verkeyl, 1978)”. STETZER, Ed. Planting Missional Churches. Nashville: B&H 

Publishing Group, 2006, p. 16. 
61 Para Stetzer, “esta é a mais importante missão nas Escrituras. Jesus Cristo é a encarnação desta missão. 

O Espírito Santo é o poder desta missão. A igreja é o instrumento desta missão e a cultura é o contexto 

no qual esta missão ocorre”. STETZER, op. cit., p. 28. 
62 “Em outras palavras, nossa missão deve ser modelada a partir da sua missão. Na verdade, toda missão de 

verdade é missão encarnacional. Exige identificação sem perda de identidade. Significa entrar no mundo 

dos outros, assim como ele entrou no nosso mundo, mas sem comprometer nossas convicções, valores e 

padrões cristãos”. STOTT, John. Ouça o espírito, ouça o mundo. 2. ed. São Paulo: ABU, 2005, p. 399-

400. 
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Reforma Protestante do Século XVI, mormente no ambiente da igreja católica romana e 

de suas ordens religiosas, o que explica por que alguns defendem que a missão ou a obra 

da Igreja supostamente viria após a apropriação do termo pelo catolicismo romano, ou 

seja, que da igreja romana se derivaria a missão de Deus63. Porém, essa tese não se 

sustenta diante do fato de que, na verdade, tudo vem da missão do próprio Redentor64 e 

tem seu real nascedouro no eterno decreto de Deus65. 

Por conseguinte, a missio Dei, na narrativa de Lucas em Atos, é a atividade de 

Deus (opus Dei), que envolve a obra já feita, tanto no âmbito da igreja local já organizada 

(Antioquia, por exemplo), como também inclui as atividades de obreiros, enviados para 

onde ainda não há Igreja, como é o caso de Paulo e Barnabé nesta primeira missão 

específica à Ásia66. Assim, evidentemente em Atos 13:1-3 e nos capítulos seguintes, a 

ideia é de uma só obra, no sentido amplo da relação entre a missão de Deus e a missão da 

Igreja. 

 
63 Noll explica esta confusão, afirmando: “de certo modo, esta absorção da missio Dei pela missio Ecclesiae 

é consequência da doutrina equivocada de que a instituição eclesiástica romana seria mediadora da graça 

salvífica, e para tanto, aliando-se com o expansionismo dos estados nacionais europeus, especialmente 

da península Ibérica (Espanha e Portugal), por meio das ordens religiosas, mormente os jesuítas. NOLL, 

Mark A. Momentos decisivos na história do Cristianismo. São Paulo: Cultura Cristã, 2000, p. 210-211. 

Snyder, por sua vez, entende que a igreja não é mediadora, mas “é o agente de Deus na evangelização. 

Falar da tarefa evangelizadora sem relaciona-la com a Igreja é perder de vista a perspectiva bíblica e 

desenvolver uma evangelização incompleta”, visto que para ele, “a Igreja é o único meio divinamente 

indicado de divulgação do Evangelho, SNYDER, 1982, p. 87. Hodges vai na mesma direção ao afirmar 

que “a Igreja é o agente de Deus na terra, o meio através do qual ele se expressa ao mundo. Deus não tem 

outro agente de redenção na terra”. HODGES, Melvin. A Guide to Church Planting. Chicago, IL: Moody 

Press, 1973, p. 15. Para Bavinck, comentando João 20:21, “esta é a mais importante missão nas Escrituras. 

Jesus Cristo é a encarnação desta missão. O Espírito Santo é o poder desta missão. A igreja é o instrumento 

desta missão e a cultura é o contexto no qual esta missão ocorre”. BAVINCK, Johan. An introduction to 

the Science of Missions. New Jersey: P&R Publishing, 1976. 
64 Para Kuiper, a obra de Deus, chamada de “missões como a atividade de Cristo realizada por meio da 

igreja”, é a convocação “dos povos da terra ao arrependimento e à fé em Cristo, de modo que se tornem 

seus discípulos e, pelo batismo, sejam incorporados a comunhão daqueles que esperam a vinda do Reino”. 

KUIPER, Rienk. Evangelização Teocêntrica. São Paulo: PES, 1976, p. 5. 
65 Franklin Ferreira em Agostinho e a Santíssima Trindade faz um apanhado histórico bem abrangente de 

como os conceitos da trindade essencial ou ontológica e a trindade funcional ou econômica de Deus foram 

compreendidos pelo cristianismo. FERREIRA, Franklin. Agostinho e a Santíssima Trindade. Ministério 

Fiel: apoiando a Igreja de Deus, 9 abr. 2014. Disponível em: 

<http://www.ministeriofiel.com.br/artigos/detalhes/666/Agostinho_e_a_Santissima_Trindade>. Acesso 

em: 2 fev. 2017. 
66 Aspectos como o contexto da obra a ser feita no mundo, no tempo e no espaço em suas relações 

circunstanciais e contextuais, apenas enriquecem e personalizam ainda mais o privilégio dado aos cristãos 

de participarem como agentes do Reino, sem que a estes seja dado acrescer ou diminuir nada da missio 

Dei. Vicedom e Bosch entendem esse privilégio assim: “a missão é o trabalho do Senhor entre a ascensão 

e a parusia de Cristo. Portanto, à igreja foi simplesmente dada a tarefa de proclamar o ideal para as 

pessoas e continuar sua obra de salvação, pronunciando o seu reino até o dia em que ele venha”. 

VICEDOM, Georg F. Missio Dei. München: Chr. Kaiser Verlag, 1958, p. 37 e BOSCH, David J. Missão 

Transformadora: Mudanças de paradigma na teologia da Missão. São Leopoldo: Sinodal, 2002. 
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Porém, há também relação que deve ser vista entre a obra de Barnabé e Paulo já 

realizada em Antioquia, com a obra para a qual agora estavam sendo separados, a fim de 

alcançar os gentios “até os confins da terra” (Atos 1:8). E, se retroceder um pouco mais 

em um terceiro aspecto, fica claro que a obra também é a mesma, quando a narrativa 

sobre outro apóstolo (Pedro) já o inclui como um partícipe anterior nesta missão de 

alcançar aos gentios, por ter sido justamente ele, que no episódio de Cornélio (Atos 11), 

teve a oportunidade de ver os primeiros gentios conhecendo o Redentor67. 

Portanto, em todo tempo e por intermédio que quem quer que seja, a obra é de 

Deus, a ponto de haver uma referência específica no fim da viagem em Atos 14:26 (“e 

dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a 

obra que haviam já cumprido”), ou seja, houve uma obra encomendada e uma obra 

cumprida. E mais, a obra concluída refere-se a uma tarefa que foi designada e cabalmente 

cumprida por Paulo e Barnabé, assim como Lucas se expressara anteriormente à obra que 

eles também tinham realizado em Antioquia. Assim, esta certeza de que a obra é uma só, 

e a cada etapa é plenamente cumprida em si mesma, ainda que personagens, atribuições, 

etapas e tarefas possam ser variadas e diferentes68, é basilar para o devido entendimento 

 
67 Kistemaker lembra que Deus já havia chamado os gentios à salvação (11.18) e que “apesar de Paulo ser 

conhecido como o apóstolo dos gentios e Pedro como o apóstolo dos judeus, essas designações não devem 

ser tomadas de forma muito restrita (Gl 2.7–9)”, mas como participações de diferentes obreiros na mesma 

obra. As palavras de despedida de Paulo aos presbíteros efésios, a ser analisadas posteriormente, 

demonstram que ele pregou o evangelho a ambos, judeu e grego (20.21). “Por semelhante modo, Pedro 

não restringiu seu ministério aos judeus. Ele foi até Corinto, Ásia Menor e Roma, alcançando tanto judeus 

como a gentios, conforme suas epístolas e também as de Paulo. Portanto, a conclusão é que “não ele como 

pregador, mas Deus como Salvador, foi quem abriu o coração deles e os tornou receptivos às boas-novas”. 

KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 67. 
68 A diversidade de tarefas de diferentes obreiros para esta mesma obra é inclusive demonstrada pelas várias 

palavras do vocabulário hebraico e grego, que envolvem os deveres e sugerem responsabilidades e 

envolvimentos em tarefas desta missão da igreja. Por exemplo, a palavra hebraica  ֶמֶרת  ,mišmeret) ִמׁשְׁ

“dever”) se refere a um dever que se espera seja cumprido por alguém, como por exemplo, um militar 

para com sua nação, mas também se aplica a deveres religiosos, como as atribuições das diferentes 

famílias dos Levitas, que tinham recebido diferentes tarefas, tais como carregar partes do Tabernáculo 

(Num 4:27, 31) ou manter guarda Tabernáculo (Num 3:7, 38). Deveres podem envolver um “serviço” 

(διακονία), um trabalho (ἔργον) ou um determinado ministério ou serviço espiritual (λατρεία) e até 

mesmo, quando envolve reciprocidade em uma comunidade, o dever se chama ὀφειλή, ou seja, uma 

obrigação material ou social que alguém tem que pagar ou cumprir. No caso de alguém ser constituído 

ou ter responsabilidade de um ofício em particular, a palavra hebraica comumente usada é ִשים (śîm), 

como na designação de um rei sobre Israel (Deut 17:14–15), um comandante do exército (2 Sam 17:25; 

1 Chr 11:25) ou um líder ou príncipe sobre o povo. (Jz 11:11; Gen 27:37), tornando-se, de certo modo, 

sinônimo de  ָנַתן (nātan), como em Gn. 41:41, quando Faraó designa José sobre o Egito (Gen 41:44) ou 

quando Eliasabe, o sacerdote, é encarregado das câmaras da casa de Deus (Neemias 13:4). Assim, os usos 

intercambiáveis da palavra nātan para a designação de líderes, reis e sacerdotes, a tornam a palavra 

hebraica mais comum, equivalente à palavra grega ἔργον (ergon), que se encontra aqui no texto de Atos 

13. Se as atividades designadas para Barnabé e Paulo fossem exclusivamente, ou especificamente, 

religiosas no contexto de uma igreja já estabelecida, talvez os termos usados seriam λατρεία (latreia – 

serviço religioso no templo ou no culto), εὐσεβέω (eusebeō), como em I Timóteo 5:4, χρεία (chreia), 

como em Atos 6:3, ou principalmente, λειτουργία (leitourgia), que inclusive teria mais afinidade com o 
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da missão da Igreja, pois enfatizar a unidade da obra, mesmo quando esta obra única 

inclui a plantação de novas igrejas locais69, é tanto expressão da catolicidade da Igreja 

Cristã, como da própria missio Dei. 

O fruto desta mesma obra viria ser, conforme a narrativa posterior, a formação de 

núcleos comunitários para a vivência da fé cristã, replicando assim a obra de Deus já 

consolidada de Jerusalém a Antioquia pelos pequenos núcleos de cristãos dispersos entre 

estas duas cidades. À luz do que já tinha sido vivido por eles, a única conclusão possível, 

por conseguinte, é que a obra se constitui no que já havia sido comprovado em Antioquia: 

evangelizar, discipular e plantar igreja com uma liderança capacitada. É a mesma obra, 

feita pelo mesmo Deus, centrada na pessoa e obra do mesmo Redentor e sob o poder e 

direção do mesmo Espírito Santo. 

Como ficará claro ao final deste trabalho esta concepção de obra de Deus já tinha 

sido praticada pelo próprio Senhor Jesus, quando evangelizou todos com quem 

intencionalmente encontrou70, discipulou a muitos dentre estes que encontrou, formando 

alguns líderes e, assim, edificou toda a sua Igreja debaixo de um fundamento de homens 

eleitos e capacitados para liderar o povo de Deus. Há um continuum na ação de Deus nas 

vidas dos conversos se juntando em comunidades locais da Igreja de Cristo, como 

 
termo “liturgos” usados para designar o serviço que Paulo, Saulo e a liderança em Antioquia já estava 

exercendo na igreja, conforme Atos 13:1. 
69 Dentre os termos enumerados entre os conceitos mais usados para o significado da palavra Missão, 

encontra-se o de missão como “plantação de novas igrejas”. SPENER, Phillip. Pia desideria (1675/76). 

In: MÜLLER, Karl. Teologia da Missão. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995, p. 34. Sobre as especificidades 

desta obra inicial na Ásia, para a qual os apóstolos são chamados a fazer, Kistemaker comenta: “O 

trabalho que o Espírito Santo designa a Barnabé e Paulo é o de familiarizar o mundo com o evangelho de 

Cristo e estender a igreja até aos confins da terra [...] Embora tanto Barnabé como Paulo tivessem 

ensinado o evangelho de Cristo durante muitos anos, a igreja em Antioquia ordenou oficialmente esses 

dois homens para serem missionários aos gentios. KISTEMAKER, 2016, v. 1, p. 575-576. 
70 O encontro de Jesus e a mulher Samaritana (João 4) é emblemático neste sentido. Primeiramente, porque 

o texto diz que “era-lhe necessário atravessar a província de Samaria” (v.4), quando na verdade esta 

‘necessidade’ seria mais por ser propósito de Jesus, do que obrigação geográfica, visto que os judeus 

tinham rotas alternativas para ir da Judéia a Galiléia, e vice-versa, sem passar por Samaria. Além disso, 

ao ser visto pelos discípulos conversando com a mulher, Jesus afirma: “A minha comida consiste em fazer 

a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra (grifo do autor)” e, finalmente, é também 

perceptível, quando Jesus argumenta que obreiros envolvidos em diferentes tarefas fazem parte também 

desta mesma obra (“Não dizeis vós que ainda há quatro meses até à ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei 

os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e 

entesoura o seu fruto para a vida eterna; e, dessarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, 

no caso, é verdadeiro o ditado: Um é o semeador, e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que 

não semeastes; outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho”). Este mesmo conceito é 

posteriormente explicitado por Paulo em I Coríntios 3:5-10: (“Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos 

por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou; mas 

o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, 

que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um; e cada um receberá o seu galardão, 

segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores; lavoura de Deus, edifício de Deus 

sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor; e 

outro edifica sobre ele”) 
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replicação de algo já ocorrido no ministério de Jesus e na Igreja, desde o Pentecostes 

(Atos 2:42-46)71. 

Em resumo, pode-se concluir que dos exemplos da primeira viagem, já se pode 

sintetizar que a obra é pregar o Evangelho, fazer discípulos e, para tanto, à medida em 

que o Senhor os converte por sua graça ao Evangelho de Jesus Cristo, uma comunidade 

ecclesia é plantada como expressão local do povo de Deus e como um desdobramento 

natural da obra de Deus. Esta sequência narrativa em Lucas nos leva naturalmente à 

necessidade de argumentar em prol da justificativa de que a plantação de igreja também 

faz parte da obra de Deus, de acordo com as narrativas de Lucas72, o que será feito a 

seguir. 

 

2.2.1 A Plantação de Igrejas como parte da Obra de Deus 

Diante da questão levantada por muitos sobre quão bíblica é a plantação de igrejas 

e como fundamenta-la biblicamente como parte da obra de Deus73, alguns reconhecem 

que não há nenhum mandamento na Bíblia para ir ao mundo e plantar igrejas. Mas, há 

muitos estudiosos que argumentam favoravelmente à conexão entre cumprir a grande 

 
71 Hodges, por exemplo, afirma que “a missão primordial da Igreja no que se refere ao mundo... é 

testemunhar aos homens, de todo o lugar, do evangelho da graça de Deus, e plantar igrejas que se irão 

multiplicar e estender o testemunho do seu Senhor vivo”. HODGES, Melvin L. A Guide to Church 

Planting. Chicago, IL: Moody Press, 1978, p.18. 
72 “O mandato para a plantação de igrejas é obedecer a grande comissão, edificar o corpo de Cristo e 

alcançar o perdido [...] a premissa para a plantação de igrejas é o mesmo fundamento para missões, além 

de ser também para a transformação da comunidade e para uma evangelização eficaz”. BLACK, John. 

Church Planting: Responsibilities and Ministry. Portland, OR: Western Conservative Baptist Seminary, 

1984. p. 43. 
73 Em artigo intitulado “Church Planting Movements are Consistent with the teaching & practices of the 

New Testament: a response to Jackson Wu” David Garrison, que serviu à International Mission Board 

por mais de duas décadas e que escreveu “Church Planting Movements” e “A Wind in the House of Islam”, 

enumera dez aspectos bíblicos universais na plantação de igrejas (oração, evangelismo, reprodução de 

igrejas, autoridade da palavra de Deus, liderança autóctone, liderança leiga, pequenos grupos em casa 

etc.) e argumenta que o simples fato de não haver no NT a expressão “plantação de igrejas”, assim como 

não há ‘escola bíblica dominical’ e outras, não a torna anti-bíblica. Pelo contrário, diz ele, “plantação de 

igrejas não são uma invenção de missiólogos, nem uma teoria do tipo ‘vamos ver se vai dar certo’”, e 

conclui: “plantação de igrejas são um fato da expansão contemporânea da igreja consistente com os 

padrões que levaram à marcante expansão do Cristianismo na igreja apostólica”. Os artigos originais de 

Jackson Wu (“Não há movimentos de plantação de igrejas na Bíblia: por que exegese bíblica e métodos 

missiológicos não podem ser separados” e “The influence of culture on the evolution of Mission Methods: 

using ‘church planting movements’ as a case study”) que provocaram a resposta de Garrison são 

acessíveis também na edição de outubro de 2014 do Global Missiology. GARRISON, David. Church 

Planting Movements are Consistent with the teaching & practices of the New Testament: a response to 

Jackson Wu. Global Missiology English, v. 1, n. 12, Oct. 2014. Disponível em: 

<http://ojs.globalmissiology.org/index.php/english/article/view/1713/3801>. Acesso em: 23 mar. 2017. 
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comissão e plantar igrejas74, até mesmo como estratégia e método preferenciais para 

formar líderes75. É justamente desta maneira e sob esta ótica que a obra dos missionários 

Barnabé e Paulo é posteriormente avaliada por Lucas como tendo sido cumprida, ao fim 

da primeira viagem missionária, onde se lê: “dali navegaram para Antioquia, onde 

tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido” (εἰς 

τὸ ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν). Ora, o que havia sido completado (ἐπλήρωσαν – do verbo 

πλήροω “completar, levar até o fim, realizar algum empreendimento”) era exatamente a 

obra (ἔργον) de pregar o Evangelho, fazer discípulos e plantar igrejas, tendo à frente 

líderes maduros e capacitados por Deus. As narrativas dos fatos ocorridos nas cidades de 

Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe (Atos 13:13 a 14:28) comprovam justamente 

esta sequência, que é concluída com a reconhecimento da liderança formadas nas igrejas, 

por intermédio da eleição de presbíteros. 

A narrativa de Lucas em Atos 14:21-23 é particularmente emblemática para 

demonstrar esta sequência da obra, e, por isso, merece por sua importância uma análise 

exegética mais profunda, visto que é uma síntese da sequência de argumentos até agora 

delineada, onde se pode claramente perceber a sequência de pregação(1), discipulado(2), 

plantação e organização de igrejas, pela formação da liderança(3). 

Esta análise exegética toma por base duas versões em português, uma em inglês e 

uma em grego76: 

 

E, tendo anunciado o evangelho(1) naquela cidade e feito muitos discípulos(2), 

voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, 

exortando-os a permanecer na fé (2), pois que por muitas tribulações nos importa 

entrar no reino de Deus. E, havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos 

em cada igreja(3), orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor(3), em quem 

 
74 Payne entende que “a melhor maneira de cumprir este mandato de evangelizar, batizar e ensinar 

obediência é através da plantação de igrejas contextualizadas entre os vários grupos de pessoas e 

segmentos populacionais do mundo” PAYNE, 2009, p. 4-5. 
75 Savage enfatiza com ainda maior intensidade, a plantação de igrejas como parte constituinte da obra, ao 

afirmar: “A mais importante expressão do chamado cristão à ação é a plantação de igrejas. É o cume da 

Grande Comissão ver uma igreja Cristã emergindo de uma cruzada evangelística ou de uma missão 

médica. É impossível cumprir a Grande Comissão sem plantar igrejas”, e sobre o papel da plantação de 

igrejas na formação de líderes, argumenta: “o crente é comissionado por Jesus (Mt. 28:19) para fazer 

discípulos, não apenas para ganhar almas, e para isso, é preciso plantar igrejas, pois a igreja é o lugar de 

reprodução de discípulos. A plantação de igrejas é o modelo bíblico para cumprir a Grande Comissão”. 

E mais: “a liderança e obra do Espírito Santo na plantação de igrejas bíblicas busca traduzir o Evangelho 

e a inegociável eclesiologia para um determinado contexto social, com a expectativa que novas 

comunidades de crentes, continuem o processo no contexto deles e no mundo inteiro”. SAVAGE, Ken. 

A Biblically Based Model for Church Planting in Cancun, Mexico. An Applied Research Project (Doctor 

of Ministry)–School of Theology and Missions Oral Robert University, Tulsa, 1990. 
76 Grifos e marcações numéricas do autor. 
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haviam crido.77 

 

E, tendo anunciado o evangelho(1) naquela cidade e feito muitos discípulos(2), 

voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, 

exortando-os a permanecer firmes na fé(2); e mostrando que, através de muitas 

tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E, promovendo-lhes, em cada 

igreja, a eleição de presbíteros(3), depois de orar com jejuns, os encomendaram ao 

Senhor(3) em quem haviam crido.78 

 

And when they had preached the gospel(1) to that city, and had taught many(2), they 

returned again to Lystra, and to Iconium, and Antioch, confirming the souls of the 

disciples, and exhorting them to continue in the faith(2), and that we must through 

much tribulation enter into the kingdom of God. And when they had ordained them 

elders in every church, and had prayed with fasting, they commended them to the 

Lord(3) , on whom they believed.79 

 

Εὐαγγελισάμενοί(1) τε τὴν πόλιν ἐκείνην καὶ μαθητεύσαντες(2) ἱκανοὺς ὑπέστρεψαν 

εἰς τὴν Λύστραν καὶ εἰς Ἰκόνιον καὶ εἰς Ἀντιόχειαν, ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν 

μαθητῶν, παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει(2) καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς 

εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς κατʼ ἐκκλησίαν 

πρεσβυτέρους(3) προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέθεντο αὐτοὺς τῷ κυρίῳ(3) εἰς ὃν 

πεπιστεύκεισαν.80 
 

No que se refere ao primeiro aspecto – evangelizar – esboçado por Lucas – “tendo 

anunciado o evangelho” – o verbo grego Εὐαγγελισάμενοί, traduzido costumeiramente 

por “tendo pregado” ou “tendo anunciado”, a ação descrita encontra-se no tempo verbal 

aoristo, na voz média81. A cláusula funciona, na verdade, como um particípio aoristo 

antecedente, o que encorpa o sentido da expressão como denotando uma participação 

ativa de alguém em uma ação, ou que é por ela afetado, mas tendo sido outro agente que 

a iniciou e a completou. Assim, devido ao verbo estar no aoristo82, a ação completa 

 
77 ALMEIDA, João. Almeida Revista e Corrigida (ARC). (At 14.21–23). Barueri: Sociedade Bíblica do 

Brasil, 1969. 
78 ALMEIDA, João. Almeida Revista e Atualizada (ARA). Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 1993, At 

14.21–23. 
79 The Holy Bible: King James Version (KJV). Electronic Edition of the 1900 Authorized Version. 

Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc., 2009. At 14.21–23. 
80 HOLMES, 2011-2013. 
81 Um dos primeiros estudos que remete sobre a voz média é o de Kühner e Gerth (1898), que afirma: “a 

forma medial designa um ato/atividade de fala/expressão, a qual parte do sujeito e retorna para ele próprio. 

Essa atividade de fala, que parte do sujeito e a ele retorna, pode estar ou simplesmente limitada ao sujeito, 

como em: βουλεύομαι, eu me aconselho, λούομαι, eu me lavo, ou a um objeto de sua esfera, [...], como 

em ἐκoψάμεντήνκεφαλήν, eu bato na minha cabeça, κατεστρεψάμηντήνγῆν, eu subjugo o território4 [...]. 

(KÜHNER & GETH 1898, p.100). Para um estudo mais amplo sobre voz média, recomenda-se o artigo 

CAMARGO, Caio Viera Reis de. A voz média do grego antigo; percurso sincrônico acerca dos estudos 

linguísticos de Caio Vieira Reis de Camargo. Entrepalavras, Fortaleza, ano 3, v. 3, n. 1, p. 180-198, 

jan./jul. 2013. 
82 O aoristo é normalmente usado “para apresentar a ação de um verbo como um evento instantâneo, simples 

e resumido, sem incluir a ideia de um processo ainda em contínuo”. HEISER, M. S.; SETTERHOLM, V. 

M. Glossary of Morpho-Syntactic Database Terminology. [S.l.]: Lexham Press, 2013. Disponível em: 

<https://www.logos.com/product/10214/glossary-of-morpho-syntactic-database-terminology>. Acesso 

em: 10 out. 2018. 
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geralmente se refere ao tempo anterior em relação ao tempo do verbo principal, ficando 

claro que a obra de evangelizar ou de anunciar o evangelho naquela viagem missionária 

de Paulo e Barnabé já havia sido completada inteiramente83, e, portanto, não era o foco 

da narrativa de Lucas, mas certamente auxiliava o entendimento das ações principais para 

as quais ele queria chamar a atenção dos leitores84. 

O segundo aspecto – discipular – esboçado por Lucas – “feito muitos 

discípulos”85, usando o verbo grego no particípio (μαθητεύσαντες), cuja raiz é a própria 

palavra que traduz ‘discípulo’ em português (μαθητής), da qual derivam outros termos 

(μανθανω,‘aprender’/ ἀμαθής, “ignorante”/ καταμανθάνω, “aprender por observação” e 

συμμαθητής “condiscípulo”). A ideia de μαθητής em 268 das 272 vezes que aparece no 

Novo Testamento traz consigo os mesmos significados de termos hebraicos como  ד  ִלמֻּ

(aprendiz) e ְלִמיד  ou seja, de alguém que segue um mestre para aprender ,(discípulo) תַּ

dele, a ponto de se tornar como o próprio mestre86. 

Quando se compara a primeiro aspecto – “tendo anunciado o evangelho” – ao 

segundo – “feito muitos discípulos” – ambos se revelam como particípios antecedentes 

no aoristo, como já mencionado, embora o segundo na voz ativa, enquanto o primeiro na 

voz média, também como já referido. Consequentemente, ambos atuam como cláusulas 

inseridas para atual de certa forma semelhante aos adjuntos verbal e adverbial na língua 

 
83 “Quando um particípio é visto como ocorrendo antes da ação verbal principal da oração imediata, o 

atendimento é anotado como antecedente em seu aspecto temporal”. LUKASZEWSKI, A. L. The Lexham 

Syntactic Greek New Testament Glossary. [S.l.]: Lexham Press, 2007. 
84 A ação de evangelizar é melhor compreendida quando ficam claros os termos de onde este particípio são 

derivados e que vem das raízes de εὐαγγελίζω (εὐηγγέλισα, -έλισμαι, -λίσθην), ou seja, “levo boas novas 

a, proclamo as coisas concernentes à salvação cristã”, que incluem as boas novas do reino vindouro de 

Deus, e da salvação nele outorgada por intermédio de Cristo, e do que se relaciona com esta salvação, 

assim como εὐαγγέλιον (-ου, τό), significando “as boas novas do Messias, o evangelho, seguido por um 

genitivo do autor (Deus), o assunto (Cristo, etc.) ou o arauto intermediário (um apóstolo)” Taylor faz 

questão de registrar que “depois da morte de Cristo, o termo abrange a pregação de (concernente a) Jesus 

Cristo como tendo sofrido a morte na cruz para procurar a eterna salvação dos homens no reino de Deus, 

mas ressuscitado e exaltado em majestade para consumar o reino de Deus; de sorte que se pode definir, 

em resumo, como as boas novas de salvação por Cristo; a proclamação da graça de Deus manifestada 

e hipotecada em Cristo”. TAYLOR, W. C. Dicionário do Novo Testamento Grego. 11. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: JUERP, 2011, p. 89-90. 
85 As duas versões em Português (Almeida Revista e Corrigida – ARC – e Almeida Revista e Atualizada – 

ARA) omitem o “tendo”, enquanto que a King James (KJV) resume a ação do discipulado ao aspecto do 

ensino e a empobrece a ponto de sequer usar a palavra “discípulo” ou o verbo “discipular” (“had taught 

many). 
86 “Desta forma, o discipulado é sobre modificar todo o seu estilo de vida. O termo mathētēs é 

freqüentemente usado para o grupo de pessoas que seguiu Jesus em seu ministério terrestre, sejam os Doze 

(por exemplo, Marcos 6:45) ou algum grupo maior (por exemplo, Lucas 19:37). Às vezes, os discípulos 

de outros líderes são mencionados e contrastados com os de Jesus - por exemplo, algumas pessoas se 

aproximam de Jesus para perguntar por que os discípulos de Jesus não jejuam enquanto os dos fariseus e 

de João o fazem (Mc 2:18). A palavra feminina relacionada μαθήτρια (mathētria, “discípulo [feminino]) 

é usada em Atos 9:36 para se referir a Tabitha”. BYRLEY, 2014. p.17. 
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portuguesa. Ou seja, são cláusulas condicionadoras que modificam o sentido do verbo 

principal (ὑπέστρεψαν, “retornar”, também no tempo vebal aoristo), não se constituindo 

na ação principal, mas em algo já concluído e que explica o seu status condicionador da 

ação subsequente. Assim, neste núcleo específico da sentença, o verbo principal expressa 

“a ação de voltar definitivamente”, naquela ocasião de Derbe onde se encontravam (Atos 

14:20), para Listra, Icônio e Antioquia, e assim concluir a viagem, depois destas duas 

tarefas – evangelizar e fazer discípulos – terem sido concluídas naquela região87.Em 

resumo, as ações de evangelizar e fazer discípulos condicionam o tempo, a forma e a 

própria ação de voltar da viagem por parte de Paulo e Barnabé, sem, porém, impedir os 

missionários de tomar outras ações enquanto estão voltando para concluir a viagem. 

Estas ações complementares são, a princípio, “confirmando os ânimos dos 

discípulos, exortando-os a permanecer na fé” (ARA), ou “fortalecendo (ou 

“confirmando”, conforme a KJV) a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer 

firmes na fé” (ARC), e que constituem o outro núcleo frasal do texto em exegese. Os 

termos de onde estes particípios, que trazem as ideias de confirmação e fortalecimento 

(ἐπιστηρίζοντες e παρακαλοῦντες), são derivados das raízes de στηρίζω88, ἐπιστηρίζω89 

e παρακαλέω90. Embora, alguns entendam que ambos os particípios aqui presentes na 

 
87 No verso anterior, quando se lê sobre a saída de Listra para Derbe, o verbo usado é ἐξῆλθεν (“No dia 

seguinte, partiu, com Barnabé, para Derbe”), provavelmente porque, a despeito de Atos 14:6,7 (“fugiram 

para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho), o termo 

genérico “circuvizinhança” pode denotar as redondezas da região de Licaônia. Isto é corroborado por não 

haver relato detalhado de Lucas sobre o que foi feito em Derbe na primeira passagem, diferentemente do 

que é descrito na segunda passagem (v.21). É possível inferir inclusive que para Lucas (talvez sob 

influência de Paulo), “retornar” é diferente de “de sair para” por razões não necessariamente geográficas, 

mas missiológicas, ou seja, ele considerava retorno para um lugar, no sentido de confirmar a fé, apenas 

quando aquele lugar já tinha sido devidamente apresentado ao Evangelho. 
88 Lucas 22:32/ Atos 18:23/ Romanos 16:25/ I Tessalonicenses 3:2, 13/ II Tessalonicenses 2:17 e 3:3/ Tiago 

5:8/ I Pedro 5:10 e Apocalipse 3:2, sempre no sentido de “estabelecer”, “fortalecer”. 
89 Reforçando com a preposição ἐπι, o sentido de στηρίζω, para denotar a ideia de “confirmar”, “reforçar”, 

“tornar mais marcado pela firme determinação ou resolução”, conforme uso apenas em outras três 

ocasiões e todas em Atos por Lucas (Atos 15:32 e 18:23), tanto em relação a discípulos como em relação 

a igrejas vistas como um grupo de crentes (Atos 15:41). 
90 Este é um verbo formado de outro verbo (καλέω, “chamar”) intensificado também por uma preposição 

(παρα, “ao lado de”) com sentidos e aplicações bastante amplos (111x no NT), tanto para Deus (o Espírito 

Santo é chamado de παράκλητος, “o consolador”) como para homens, sejam eles cristãos ou não. Tais 

significados são usualmente convergentes para as ideias de 1) chamar para o (meu) lado, chamar, 

convocar. 2) dirigir-se a, falar a, (recorrer a, apelar para), o que pode ser feito por meio de exortação, 

solicitação, conforto, instrução, etc. 2a) admoestar, exortar. 2b) rogar, solicitar, pedir. 2c) consolar, 

encorajar e fortalecer pela consolação, confortar ou receber consolação, ser confortado. 2d) encorajar, 

fortalecer e 2e) instruir, ensinar. Neste contexto de Atos 14:22 e em mais 31 referências no NT, a ideia é 

de “exortar” ou “admoestar”. STRONG, 2002. 
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sentença sejam instrumentais91, o sentido é claramente de um particípio de modo92 

denotando uma ação em curso, no tempo presente, e estando no plural, referindo-se tanto 

a Paulo como a Barnabé. Ou seja, enquanto retornavam definitivamente para concluir a 

viagem, e tendo já evangelizado e feito discípulos, os obreiros agora dedicam-se a 

confirmar e a fortalecer os recém convertidos para firmarem suas convicções, ou 

simplesmente, para permanecer firme na fé (ἐμμένειν τῇ πίστει)93, sendo este o objetivo 

principal destas ações dos missionários, o que fica claro pelo verbo no presente, infinitivo, 

ativo. 

O objeto (τῇ πίστει “na fé”) sobre o qual a ação (ἐμμένειν “permanecer firme”) 

incide, encontra-se pelo menos em 60 ocasiões no Novo Testamento, havendo também 

uso nos escritos dos pais apostólicos, traduzindo as mesmas ideias presentes dos 

vocábulos hebraicos ֱאמּוָנה e ֱאֶמת e seus derivados (“fidelidade”, “confiança”, “firmeza”; 

“fidedignidade”, “fidelidade”; “honestidade”)94. Em outras palavras, a permanência dos 

discípulos, encorajada e fortalecida pelos missionários, era para que a profissão de fé no 

Evangelho fosse mantida95. 

A última ação complementar e o terceiro aspecto esboçado por Lucas em Atos 

14:21-23, refere-se justamente à formação de liderança que culmina nas eleições de 

oficiais presbíteros96. A expressão textual nas versões em português é “E, havendo-lhes, 

por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os 

encomendaram ao Senhor” (ARC) ou “promovendo-lhes, em cada igreja, a eleição de 

presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor” (ARA). Em inglês, 

 
91 “Uso de um particípio para expressar o instrumento ou agente pelo qual uma ação é afetada. 

LUKASZEWSKI, 2007. 
92 “Um particípio que mostra o modo ou meio pelo qual uma ação verbal ocorre”, como Lukaszewski 

argumenta comparando o aspecto do meio instrumental com o sentido do modo pelo qual a ação ocorre. 

Idem. Ibidem. 
93 A raiz de ἐμμένειν é ἐμμένω, μένω, que encontra-se aqui (e também em Galatas 3:10 e Hebreus 8:9) no 

presente, ativo, infinitivo, denotando a ideia de “continuar em um determinado estado, condição ou 

atividade”. 

  
94 I Reis 26:23/ II Reis 12:15; 22:7/ I Crônicas 9:22, 26, 31/ II Crônicas 31:12, 15, 18; 34:12/ Salmos 32:4; 

Provérbios 12:17, 22/ Jeremias 5:1, 3; 7:28; 9:3/ Oséias 2:20/ Habacuque 2:4/ Provérbios 3:3; 14:22; 

15:27/ Jeremias 35:9; 39:41; 40:6/ Deuteronômio 32:20/ I Reis 21:2/ Esdras 19:38/ Provérbios 15:28/ 

Cantares 4:8/ Jeremias 15:18. 
95 Turretini, ao responder sobre “Em quantos aspectos se pode entender a fé e quantos tipos dela são 

enumerados?” explica o sentido usado por Lucas aqui, “objetivamente, como a fé “na qual se crê” ou a 

doutrina do evangelho (que é o objeto da fé [Gl 1.23; 1Tm 1.19; Gl 3.25] e sua profissão externa [Rm 

1.8]) TURRETINI, F. Compêndio de Teologia Apologética. Organização C. A. B. Marra. 1. ed. São 

Paulo: Cultura Cristã, 2010, v. 2, p. 670. 
96 A discussão sobre a forma como estes oficiais foram escolhidas é exaustiva e tem implicações nas 

diversas formas de governo eclesiástico adotados pelas igrejas cristãs. Apesar de ultrapassar os limites de 

interesse deste trabalho são abordadas de passagem na parte teológica da tese. 
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“And when they had ordained them elders in every church, and had prayed with fasting, 

they commended them to the Lord” (KJC). 

A existência novamente de um particípio antecedente (χειροτονήσαντες) no 

aoristo ativo (“tendo apontado”, ou “tendo eleito”, ou ainda, “tendo apontado”), 

independentemente da discussão sobre o modus operandi deste processo de designação 

ou de eleição97, conduz ao mesmo entendimento desta frase à compreensão anterior em 

relação aos outros particípios já analisados, ou seja, de que expressa uma ação pontual e 

conclusa que subsidia a ação principal do núcleo das frases e sentenças do verso 23, em 

torno da ideia de “encomendar” (παρατίθημι). 

Este particípio (παρατίθημι) vem da raiz do verbo antecedido pelo prefixo (παρα 

+ τιθημι) “colocar diante de”, ou “confiar algo ou alguém a outrem com o objetivo de ser 

preservado”. Em 8 das 24 ocorrências no Novo Testamento é este o significado (Lucas 

12:48; 23:46/Atos 14:23; 20:32/ I Timóteo 1:28/ II Timóteo 2:2/ I Pedro 4:19), sendo que 

a referência mais significativa deste “encomendar” é quando Jesus entrega o seu Espírito 

ao Pai (Lucas 12:42). Em outros casos há também uma associação da palavra à ideia de 

mordomia ou de preservação da doutrina e do bem estar da igreja, como é o caso aqui, e 

também quando Paulo orienta a Timóteo, seu sucessor em Éfeso, a “entregar” ou a 

“repassar aos cuidados” de homens fiéis aquilo que havia aprendido do apóstolo, para que 

eles, por sua vez, também ensinassem a outros (II Timóteo 2:2)98. 

É possível perceber, por conseguinte, que havia sempre um “encomendar” dos 

obreiros e da obra ao Senhor que, ao longo do processo de plantação e consolidação das 

igrejas, traria gentios da descrença para a crença, da crença para a maturidade, da 

maturidade para a liderança, retroalimentando este ciclo virtuoso. E o mais importante é 

observar que todo esse processo começava desde o primeiro momento em que o Espírito 

Santo despertava o interesse dos novos convertidos, como se pode ver em Antioquia da 

Pisídia, onde é registrado que “judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e 

 
97 Na literatura extra-bíblica de autores da língua grega e dos pais apostólicos, o termo é usado como 

“eleger” ou “apontar” alguém “perfeito” por Filo II,76, ou um “sumo sacerdote”, conforme Josefo em 

Antiguidades 7, 11, 1. 13, 2, 2 ou “investir com dignidade e poder reais” também em Antiguidade 6, 13, 

9. 7, 9, 3. O mesmo uso é feito por Orígenes, Inácio e Atanásio. SOPHOCLES, E. A. Greek Lexicon of 

the Roman and Byzantine Periods (From B. C. 146 to A. D. 1100). Memorial Edition. New York: Charles 

Scribner’s Sons, 1900, p. 1163. 
98 CLARK, R.; MCLAURIN, D. III. Stewardship. In: MANGUM, D.; BROWN, D. R.; KLIPPENSTEIN, 

R.; HURST, R. (Orgs.). Lexham Theological Wordbook. Bellingham, WA: Lexham Press, 2014. 

Disponível em: <https://www.logos.com/product/45638/lexham-theological-wordbook>. Acesso em: 10 

dez. 2018. 
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estes, falando-lhes, os persuadiam (ἔπειθον) a perseverar na graça de Deus” (προσμένειν 

τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ99 – Atos 13:43). 

Desta forma, o primeiro núcleo frasal fica disposto assim: uma vez já tendo 

completado a evangelização e o discipulado, tais ações condicionam o tempo, a forma e 

a própria ação de voltar daquela viagem por parte de Paulo e Barnabé para Antioquia, 

visto que a ação central é posta na ideia dos discípulos permanecerem firmes na fé. 

E, o segundo núcleo frasal, assim: uma vez já tendo sido eleitos presbíteros, a 

condição está cumprida para que eles possam ser encomendados ou deixados aos 

cuidados do Senhor sob a supervisão espiritual daqueles homens. Portanto, a formação 

da liderança, especialmente por meio dos supervisores do rebanho, que são os presbíteros, 

é o coroamento de um processo transversal, intencional e permeante de evangelização e 

de discipulado, o qual proporciona as condições para que haja saúde, sustentabilidade e 

amadurecimento da igreja local. Assim, é nítido o arcabouço do que está sendo 

denominado na tese de Fator Éfeso, o qual chegará ao seu pleno potencial na experiência 

posterior em Éfeso, como ficará claro no discurso da despedida de Paulo aos presbíteros 

(Atos 20)100. 

Vencida esta exegese mais detalhada e importante para fundamentar a tese do 

Fator Éfeso, um último aspecto a enfatizar nesta seção, que trata ainda da continuidade 

da narrativa de Lucas sobre a volta de Paulo e Barnabé a Antioquia da Síria, advém ainda 

da correta compreensão da íntima relação entre o que Deus faz (opus Dei) e aquilo que a 

igreja faz por comissão divina (opus ecclesiae). Paulo e Barnabé já tinham cumprido a 

parte deles na obra para a qual foram comissionados, mas a obra de Deus continuaria, 

salientando-se a primazia de Deus neste processo (ἐποίησεν ὁ θεὸς μετʼ αὐτῶν καὶ ὅτι 

ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεω, “ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas 

coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé101). 

Calvino sintetiza: 

 

 
99 HOLMES, 2011-2013. 
100 Este mesmo princípio, praticado ao longo de seu ministério, é explicitado com mais clareza, quando ao 

fim de seu ministério, Paulo dá uma orientação poimênica ao jovem pastor Timóteo (II Timóteo 2:2), no 

qual aconselha que aquilo que havia ouvido e aprendido do apóstolo, também pudesse transmitir a outros 

homens fiéis e também idôneos para, por conseguinte, estes instruam a outros (“o que de minha parte 

ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite (do grego, παρατίθημι ) a homens fiéis (do 

grego, πιστός) e também idôneos (do grego, ἱκανός) para instruir (do grego, διδάσκω) a outros”). Desta 

maneira, Timóteo transmitindo a outros “homens fiéis e idôneos” é o equivalente, no pensamento de 

Paulo, a “encomendar” aos cuidados, sendo este tal exercido principalmente pelo ensino não teórico, mas 

prático, ou seja, “instruindo” ao invés de simplesmente “ensinando”. 
101 ALMEIDA, 1993. 
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O reino do céu é sem dúvida aberto a nós pela pregação do Evangelho. 

Mas, ninguém entra sem Deus o alcançar com sua mão; ninguém chega 

sequer perto, a não ser que Ele o atraia internamente pelo Espírito. 

Portanto, Paulo e Barnabé demonstraram que o chamado deles fora 

ratificado por Deus; a fé dos Gentios era um tipo de selo, pelo qual Deus 

confirmou este chamado.102 
 

No sentido da preponderância da ação de Deus sobre a cooperação dos 

missionários é dito que o Senhor abre a porta da fé aos gentios, por meio do cumprimento 

diligente e pleno da obra que Barnabé e Saulo realizaram, conforme a designação 

específica que tinham recebido. Outra faceta que também se destaca é a graça divina 

claramente concedida para cumprimento da comissão divina por meio da igreja em 

Antioquia. Bock lembra que: “Antioquia é descrita como uma igreja que “encomenda-

os” (παραδεδομένοι) à graça de Deus” e, portanto, esta graça é contemplada no fato de 

que Deus deu acesso aos gentios, como alguém que abre uma porta para um novo lugar. 

Assim, eles tinham recebido graça para os missionários fazerem a obra e os que creram 

tinham recebido a graça de serem recipientes da obra feita103. 

Na mesma direção de reconhecer esta graça, Jamieson, Fausset & Brown 

relembram que “assim como o chamado e a missão tinham sido solenes e formais, na 

presença da, e pela igreja e pelo Espírito Santo”, após terem cumprido o dever com grande 

alegria, Paulo e Barnabé convocam a igreja para enfatizar “tudo o que Deus havia feito 

com eles, isto é, por meio deles e para eles cumprirem a missão”104. E por isso, 

Toussaint105 acrescenta ainda significados àquele reencontro, no qual Paulo e Barnabé 

contam o que e como Deus agira em suas vidas naquela viagem para que cumprissem a 

obra, pois com também salienta Kistemker, “a igreja havia confiado os missionários à 

graça de Deus, sustentando-os em oração, e confiado no Senhor para expandir sua igreja 

por intermédio do trabalho deles”106. Calvino também comenta sobre este imprimatur 

Divino no momento de conclusão da primeira viagem missionária e da prestação de 

contas por Paulo e Barnabé à igreja em Antioquia: 

 

 
102 CALVINO, 1995, p. 400. 
103 Bock volta a lembrar que “a imagem da porta (θύρα) para o evangelismo é comum em Paulo (1 Cor. 

16:9; 2 Cor. 12:2; Col. 4:3), enfatizando que, como sempre, Deus é o agente primário e iniciador do que 

ocorreu. BOCK, 2007, p. 826. 
104 JAMIESON, FAUSSET, BROWN, 1997, p. 194. 
105 Ou seja, “os dois apóstolos tinham sido encomendados à graça de Deus pela igreja em Antioquia e 

tinham realmente visto a graça de Deus em plena atuação”. TOUSSAINT, S. D. Acts. In: WALVOORD, 

J. F.; ZUCK, R. B. (Org.). The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures. Wheaton, 

IL: Victor Books, 1985. v. 2, p. 393. 
106 KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 46-47. 
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A viagem inteira deles, assim o sucesso que tiveram, foi dedicado a 

Deus, o autor de tudo. A pregação deles não era uma obra humana, mas 

uma obra da graça de Deus. A palavra graça refere-se ao poder e 

eficácia do Espírito, assim como todos os outros sinais do seu favor; 

todos os dons que Deus concede aos seus servos são de graça.107 

 

Em conclusão até agora, os antecedentes e os elementos formadores ficam 

claramente estabelecidos, o que leva a observar se eles se confirmam nas etapas seguintes 

até se cristalizarem no Fator Éfeso descortinado completamente no sermão da despedida 

de Paulo aos presbíteros em Éfeso.

 
107 CALVINO, 1995, p. 400. 
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3 A VIAGEM PLANEJADA PARA CONFIRMAR A FÉ DOS CRENTES E 

CONSOLIDAR AS IGREJAS PLANTADAS NA ÁSIA 

A segunda viagem missionária foi iniciada logo após o primeiro concílio da 

cristandade em Jerusalém (Atos 15), cujo tema principal girou em torno da liberdade 

cristã em face das acusações e tentativas de descaracterizar o Evangelho da graça, por 

parte de grupos judaizantes1. Eles queriam exigir o cumprimento da lei e suas ordenanças 

pelos novos cristãos de origem gentílica, controvérsia que veio a determinar o contexto 

da obra planejada para esta nova viagem missionária. Há uma clara ilegitimidade nas 

alegações dos judaizantes, seja inicialmente pela diferença de autoridade de Barnabé, a 

quem a igreja nomeara para ajudar os cristãos antioquenses (11.22–23), em contraste com 

aqueles homens que apareceram em Antioquia sem autoridade apostólica alguma, seja 

pela intenção deles de impor regras e rígidas demandas, insinuando que ritos judaicos da 

circuncisão fossem obrigatórios para a salvação dos gentios cristãos. Esta última razão é 

suficiente para alarmar a ambos, Paulo e Barnabé, que haviam ensinado aos cristãos 

gentios em Antioquia, Chipre e Ásia Menor, justamente a liberdade cristã em relação a 

leis cerimoniais de Moisés, especialmente à não obrigatoriedade de se submeter à 

circuncisão2. 

 
1 Kistemaker resume a controvérsia que provoca o concílio, e de certo modo vem marcar a tônica da segunda 

viagem missionária, nos seguintes termos: “Judeus de Jerusalém objetavam ao trabalho que os 

missionários haviam desempenhado em Chipre e na Ásia Menor, [...] e desejavam que os cristãos gentios 

se submetessem ao ensinamento de Moisés sobre a circuncisão, tornando-se, com efeito, convertidos 

judeus. Paulo e Barnabé se contrapuseram veementemente a esse ensinamento. KISTEMAKER, 2016. 
2 Apesar de Toussaint enxergar os judaizantes como apenas um crescente movimento de convertidos de 

origem farisaica questionando a simples pregação da graça de uma nova aliança a opinião dominante de 

teólogos e historiadores da igreja é outra. Para estes, os resultados do concílio em Jerusalém poderiam ter 

determinado um desfecho terrível e prematuro do cristianismo como religião, se a decisão tivesse sido 

outra, por ser o ponto de discórdia tão crucial e fundamental, conforme deixa claro a exortação inicial de 

Paulo aos Gálatas. TOUSSAINT, 1985, v. 2, p. 393. As palavras do próprio Paulo aos Gálatas 

demonstram o perigo que o legalismo judaizante representava para os novos na fé cristã: “Admira-me 

que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o 

qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, 

ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos 

pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá 

além daquele que recebestes, seja anátema” (Gálatas 1:6-9). Jamieson, Fausset & Brown, por exemplo, 

comentam, ao falar dos objetivos de Paulo para escrever a epístola aos Gálatas, que um deles é justamente 

“contra-atacar a influência maligna dos judaizantes na Galácia (Gl. 3:1–4:31) e mostrar que a doutrina 

deles destruía a essência verdadeira do Cristianismo, por rebaixar sua espiritualidade a um mero sistema 

cerimonial externo”. JAMIESON, FAUSSET, BROWN, 1997, p. 263. 
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A decisão do concílio3, tomada possivelmente após alguns dias de debates 

teológicos4, expressou certamente a vontade de Deus e da Igreja ali representada por 

Apóstolos e Presbíteros (“pareceu bem ao Espírito Santo e a nós” – Atos 15:28), cabendo 

a Tiago, meio-irmão de Jesus e reputado como uma das colunas da Igreja, sumarizar a 

decisão tomada no concílio em Jerusalém (Atos 15:13-21), tanto com uma perspectiva 

teológica, como também numa orientação pastoral5. Uma vez tomada aquela decisão 

crucial, ela precisava ser enviada para conhecimento e obediência em todas as 

comunidades cristãs locais fora de Jerusalém, especialmente aquelas plantadas na 

primeira viagem missionária (Atos 15:22-29). Em certa medida, isto vai dar uma 

caracterização específica diferente para esta segunda viagem, pois a responsabilidade de 

encaminhar e divulgar o documento conciliar6 ficou justamente sobre Paulo e Barnabé, 

além de Judas Barsabás e Silas7. 

 
3 “Tudo indica que o concílio se reuniu durante vários dias para discutir o assunto em questão e chegar a 

uma resolução que mantivesse a unidade e a unanimidade na igreja. Podemos discernir pelo menos três 

reuniões em separado: primeiro, uma sessão geral durante a qual Paulo, Barnabé e outros delegados de 

Antioquia são recebidos, ocasião em que os missionários também apresentam seu relatório (v. 4–5); em 

seguida, houve uma reunião separada dos apóstolos e presbíteros com Paulo e Barnabé (v. 6–11); em 

terceiro lugar, o plenário todo se reúne para ouvir os missionários e Tiago. Nessa reunião, são formulados 

e aprovados os quatro requisitos para os cristãos gentios (v. 12–22). A informação apresentada tanto por 

Lucas (At 15.6–11) como por Paulo (Gl 2.1–10) é incompleta e insuficiente. Não podemos provar ou 

refutar se a reunião que Paulo teve com os apóstolos e presbíteros em separado é a mesma à qual ele se 

refere em seu relatório aos gálatas. Se for a mesma reunião, então a presença de Tito, que não era 

circuncidado, sem dúvida salientou a urgência do debate. Os apóstolos e presbíteros se reuniram a fim de 

discutir a liberdade que os cristãos gentios gozavam em Cristo”. KISTEMAKER, 2016, p. 60. 
4 Do grego συζητησεως “debate, inquirição, questionamento” ou “controvérsia” (I Tim. 6:4) ou 

“argumentação” em II Timóteo 2:23 e Tito 3:9. 
5 Os cristãos gentios estavam plenamente cientes das restrições judaicas no que se referia à religião, à moral 

e à alimentação. Por essa razão, os decretos apostólicos não vieram como um choque para eles. As quatro 

exigências formuladas por Tiago não lhes seriam um fardo, mesmo sendo apresentadas de uma forma 

negativa (“abster-se”). Ao mesmo tempo, seus amigos judeus aprovariam sua disposição em observar 

essas quatro estipulações. Em suma, como líder do Concílio de Jerusalém, Tiago sugeriu um curso de 

ação que não impediria o desejo gentio pela salvação oferecida por Deus com a demanda da circuncisão 

e uma observância rígida da lei levítica. A ação sugerida também satisfaria os cristãos judeus que 

reclamavam a adesão à lei. KISTEMAKER, op. cit., v. 2, p. 60. 
6 “Esta é a primeira menção na história de uma comunicação escrita como um elemento do desenvolvimento 

do Novo Testamento. E a combinação aqui de transmissão oral e escrita de uma decisão importante nos 

faz recordar da primeira ocasião no Antigo Testamento, onde uma combinação similar ocorre (Ex 17:14). 

Mas, enquanto lá é proclamada uma profunda diferença entre Israel e os gentios, aqui é a obliteração desta 

diferença por meio da fé no Senhor Jesus”. JAMIESON, FAUSSET, BROWN, 1997, p. 195. 
7 “O nome Barsabás quer dizer “filho de Sabás” (o presbítero) ou “filho do Sábado”, isto é, nascido no 

sábado. A partir de outros escritos, sabemos que Barsabás era um nome comum, porém no Novo 

Testamento ele aparece apenas aqui e em 1.23, em que José Barsabás é mencionado. Não sabemos se 

Judas e José são parentes, porque seus nomes aparecem somente em Atos. Lucas descreve Judas como 

um líder (v. 22) e um profeta (v. 32). O nome Silas é a forma abreviada de Silvano. Esse homem é 

reconhecido líder entre os crentes, profeta (v. 32), cidadão romano (16.37), pregador (2Co 1.19) e escritor 

que auxiliou Pedro na composição de sua primeira epístola (5.12). Ele acompanhou Paulo na segunda 

viagem missionária e é mencionado por último, quando Paulo fundou a igreja em Corinto (18.5)” 

KISTEMAKER, op. cit., v. 2, p. 84. 
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É curioso que o concílio, apesar da importância crucial da controvérsia, não 

nomeou apóstolos, além do próprio Paulo, para informar a igreja em Antioquia acerca da 

decisão que havia sido tomada8. Após um período não determinado, tendo Silas decidido 

permanecer em Antioquia e Judas Barsabás tendo voltado a Jerusalém, Paulo e Barnabé 

dedicaram-se à igreja em Antioquia da Síria (Atos 15:35), pastoreando os irmãos (do 

grego, παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἐπεστήριξαν9 – “consolaram os irmãos com 

muitos conselhos e os fortaleceram”), o que reforça tanto a continuidade como a 

caracterização da obra, visto que as atividades são semelhantes a aquelas já realizadas, 

conforme já argumentado. Eles então partiram para uma nova viagem missionária (Atos 

15:36)10, sem que o texto de Lucas indique a necessidade de que a igreja ali naquele 

momento viesse a repetir todo o ritual ocorrido em Atos 13:1-3. Ainda assim, novamente 

foi feita uma dedicação dos irmãos à graça do Senhor (do grego, παραδοθεὶς τῇ χάριτι 

τοῦ κυρίου11– Atos 15:40 – “Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado 

pelos irmãos à graça do Senhor.”12). 

O mais importante deste pós-concílio é a compreensão do fato de que a decisão 

em Jerusalém influenciou decisivamente a tônica e o propósito desta segunda viagem 

missionária de Paulo, diante do risco de que a onda judaizante viesse por a perigo os 

crentes novos convertidos e as igrejas recém-plantadas na Ásia Menor. No texto de Atos 

16:4 (“Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as 

decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém”13), fica claro que a viagem 

foi pensada principalmente para ser uma viagem de formação da unidade da Igreja e de 

confirmação da fé dos recém convertidos, além da consolidação das igrejas plantadas 

(Atos 15:36,41; 16:5)14. 

 
8 Porém, “a decisão de enviar homens qualificados até Antioquia é importante porque esses homens devem 

transmitir e explicar as deliberações do concílio”, além de “pedir à igreja antioquense que aceite as 

decisões e mantenha a unidade da igreja. Sua tarefa é criar harmonia entre os crentes judeus que exigem 

a circuncisão e os cristãos gentios que demandam liberdade”. KISTEMAKER, 2016, p. 88. 
9 HOLMES, 2011-2013, At 15.32.. 
10 A cronologia mais provável para as viagens missionárias é a seguinte: de 46 a 47 d.C. – 1ª Viagem 

Missionária (Atos 13:1 – 14:28), de 49 a 51 d.C. – 2ª Viagem Missionária (Atos 15:40 – 18:22) e de 52 a 

57 d.C. – 3ª Viagem Missionária (Atos 19:1 – 21:26). 
11 HOLMES, op. cit., At 15.40. 
12 ALMEIDA, 1993, At 15.40. 
13 ALMEIDA, op. cit., At 16.4. 
14 De certa forma, a viagem também seria uma expressão da unidade da fé cristã, vinculando a Igreja de 

Cristo, tanto em Jerusalém e em Antioquia, como nas cidades da Ásia Menor, o que talvez também explica 

o modus operandi mais sumário de envio dos obreiros, inclusive por causa da necessidade urgente de 

confirmar e consolidar os frutos. Jamieson, Fausset & Brown entendem que a ideia inicial de Paulo era, 

de fato, supervisionar como apóstolo, aquelas primeiras igrejas plantadas na Ásia Menor, para ver se 

“estavam avançando ou declinando”, o que eles consideram ser “um procedimento para igrejas e 

missionários bem-sucedidos de qualquer época”. Eles acrescentam: “notamos aqui pela primeira vez, 
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Neste sentido, Toussaint salienta que a palavra “fortalecidas” (“Assim, as igrejas 

eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número” – Atos 16:5, do grego, 

ἐστερεοῦντο τῇ πίστει, “firmar ou tornar sólido”15) traz o sentido de ‘confirmar e 

amadurecer a fé cristã objetiva’, o que ocorre quando a doutrina é progressivamente 

assimilada por novos convertidos ainda carentes de maior conhecimento das verdades 

fundamentais da fé cristã. Enquanto que o sentido do verbo ‘fortalecer’ em Atos 14:22 

(“fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé”), em Atos 

15:32 (“e os fortaleceram”) e em Atos 15:41 (“confirmando as igrejas”) onde o texto 

bíblico em grego usa, por exemplo, ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας, traz mais a ideia de 

“fortalecer a própria existência das comunidades como um todo, de forma corporativa ou 

orgânica”16. 

Porém, esta importante diferenciação no sentido de ‘fortalecer’, enfatiza 

principalmente que na medida em que os missionários continuam a instruir e encorajar os 

crentes, o resultado é que aqueles crentes são fortalecidos doutrinariamente, pois a palavra 

fé aqui se refere à fé objetiva, isto é, ao ensino doutrinário, e não à fé subjetiva vivenciada 

pelo crente em suas experiências individuais com Deus. Ao mesmo tempo, este relatório17 

também indica que o crescimento orgânico dos crentes reunidos em igrejas progredia 

continuamente com um claro desenvolvimento da igreja gentílica18. 

Todavia, para além desta vontade de Paulo de pastorear os novos convertidos e 

desenvolver as igrejas plantadas na Ásia Menor, algumas das características diferentes 

desta viagem incluem, assim como na primeira viagem, aspectos relacionados tanto à 

inclusão de novos obreiros envolvidos, assim como em referência à obra multifacetada a 

ser realizada, comprovando novamente os elementos formadores do Fator Éfeso. No que 

se refere à obra que seria feita desta vez, é evidente que, para além da consolidação da fé 

 
traços daquele cuidado carinhoso que ele tinha por seus convertidos, que o fazia desejar ardentemente vê-

los face a face, e que fica evidente nas cartas que ele escreve posteriormente, como uma das mais 

marcantes e atrativas características de seu caráter”. JAMIESON, FAUSSET, BROWN, 1997, p. 195. 
15 ALMEIDA, 1993, At 16. 
16 TOUSSAINT, 1985, v. 2, p. 398. 
17 Kistemaker faz questão de registrar que “aqui está um típico relatório de progresso que Lucas muitas 

vezes dá à conclusão de um segmento de sua narrativa”, como já havia sido feito em Atos 2.47; 6.7; 9.31; 

12.24. KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 112-113. 
18 Meyer também entende que eles “estavam se desenvolvendo internamente, firmando-se na fé, e 

externamente no crescimento diário de seus membros Ele aponta para Colossenses 2:5, onde Paulo fala 

da "firmeza da vossa fé em Cristo” e Atos 2:42, onde Paulo fala de “perseveravam na doutrina dos 

apóstolos”, como exemplos do primeiro aspecto, ou seja, da confirmação e fortalecimento da fé dos 

crentes, e também aponta para a expressão “diariamente perseveravam unânimes” em Atos 2:46, como 

exemplo deste segundo aspecto, i.e., da consolidação das novas igrejas cristãs. MEYER, 1877, v. 2, p. 

80. 
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de novos convertidos da primeira viagem e da maturação de comunidades com tão pouco 

tempo de vida cristã, a viagem sofreria uma guinada significativa, a partir do que é 

descrito em Atos 16:6-10, quando se transforma abruptamente em uma típica viagem 

missionária exploratória de uma nova frente missionária, no caso a Europa. 

Em outras palavras, esta será também uma viagem de expansão da fé cristã, pelo 

início de novos trabalhos e abertura de novas fronteiras desbravadas para o Evangelho, 

especialmente na parte leste-meridional da Europa, o que naturalmente trará implicações 

importantes sobre a obra a ser feita e os obreiros envolvidos. Por isso, é preciso destacar 

o fator preponderante para acontecer esta mudança mencionada, bem como tantas outras 

no transcurso da viagem, e de resto, em toda obra missionária: a condução sobrenatural 

de Deus já mencionada, que se sobrepõe aos planos e estratégias humanas19. 

A maneira como se entende esta relação entre a soberana condução e intervenção 

divina e os planos humanos, cujos exemplos nesta segunda viagem missionária são claros, 

pode ser analisada sob diversos aspectos20. Há alguns que entendem como um 

direcionamento negativo, impeditivo21, enquanto outros acham a direção divina também 

 
19O texto usa algumas expressões que claramente apontam neste sentido, como por exemplo, quando 

percorrendo a região frígio-gálata, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas foram “impedidos pelo Espírito Santo 

de pregar a palavra na Ásia” (do grego, κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ 

Ἀσίᾳ – Atos 16:6). A raiz da palavra é κολαζω, usada algumas vezes como “podar” ou “controlar, 

reprimir, restringir” e até “punir, castigar”. E novamente em Atos 16:7, quando se lê que eles “defrontando 

Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu” (do grego, καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς 

τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ), onde a ideia do verbo é a de uma concessão de um soberano a um servo, novamente 

enfatizando a soberana e sobrenatural condução da obra missionária acima dos planos humanos. 

STRONG, 2002. 
20 Toussaint entende inicialmente como uma “direção divina negativa”, porque Deus negou aquilo que os 

missionários planejavam fazer, reconhecendo que “como estes obstáculos foram postos não é 

esclarecido”, e que “pode ter sido pelas circunstâncias, uma palavra de profecia, uma visão, ou algum 

outro fenômeno”. Porém, entende que “de qualquer forma, Deus planejou para o povo em Éfeso e Bítinia 

ouvir o Evangelho mais tarde”, conforme Atos 18:19–21,24, Atos 19:41 e 1 Peter 1:1). TOUSSAINT, 

1985, v. 2, p. 398. Meyer, por outro lado, discute um aspecto em particular, relacionado “ao fato de que 

Lucas passa tão silenciosamente sem mencionar o trabalho na Frígia e na Galácia”. Meyer menciona 

alguns comentaristas e as supostas razões para a falta de informações de Lucas sobre o trabalho na Frígia 

e na Galácia. Segundo Olshausen, ele “estava apressado para narrar o cena de ação na Europa”, enquanto 

para Baumgarten, “o principal fluxo do desenvolvimento da narrativa era de Jerusalém para Roma, e o 

trabalho em tela ficava for a da linha desta direção” e ainda mais improvável como explicação a de 

Schneckenburger: “porque não havia judeus a serem buscados naquelas regiões, portanto Lucas não 

poderia por causa disto, ilustrar como Paulo ia primeiro para os judeus e depois para os gentios”. MEYER, 

1877, v. 2, p. 80-81. Na verdade, a discussão de fundo é a famosa questão Gálácia do Norte versus Galácia 

do Sul, sobre a qual estudiosos postulam duas explicações para a expressão Frígia e Galácia. 

KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 115-117. 
21 Para Meyer, “é arbitrário imputar a Lucas o estabelecimento de algum propósito em especial”, pois o 

impedimento do Espírito, não é uma tática interna do próprio apóstolo, mas deve ser reconhecido como 

influência do Santo Espírito, mencionando alguns outros comentaristas e as supostas razões para a falta 

de informações de Lucas sobre o trabalho na Frígia e na Galácia. Segundo Olshausen, ele “estava 

apressado para narrar o cena de ação na Europa”, enquanto para Baumgarten, “o principal fluxo do 

desenvolvimento da narrativa era de Jerusalém para Roma, e o trabalho em tela ficava for a da linha desta 

direção” e ainda mais improvável como explicação a de Schneckenburger: “porque não havia judeus a 
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positiva, no sentido de que Deus apontou a Paulo para onde deveriam se dirigir (Atos 

16:8-10)22. Assim, à medida que esta segunda viagem missionária transcorre, é notório 

que em vários momentos e circunstâncias Deus interveio, algumas vezes mudando o 

planejamento dos missionários, em outras transformando dificuldades em oportunidades 

etc. Isto ocorre até mesmo no que tange ao propósito maior da viagem, que seria a 

princípio uma viagem de confirmação e consolidação, mas se torna também numa 

abertura de nova frente missionária na Europa, onde a obra seria tão grande e desafiadora, 

como era na Ásia Menor já desbravada na primeira viagem. Fica claro, então, que a missio 

Dei está em curso por meio de, e algumas vezes, apesar das iniciativas dos obreiros 

envolvidos na missio Ecclesiae, inclusive quando não se planejava a plantação de novas 

 
serem buscados naquelas regiões, portanto Lucas não poderia por causa disto, ilustrar como Paulo ia 

primeiro para os judeus e depois para os gentios”. MEYER, 1877, v. 2, p. 80-81. Kistemaker, relembra 

que “a estratégia missionária de Paulo é pregar o evangelho nas cidades importantes, preferivelmente nos 

centros comerciais e administrativos a partir dos quais a Palavra de Deus pode se propagar em todas as 

direções”, exatamente como o “efeito de radiação” já mencionado, e talvez por isso, “deduzimos que ele 

desejava visitar Éfeso, cidade situada ao sul do Rio Cäister, próxima ao Mar Egeu”. Kistemaker ainda 

comenta sobre a maneira como este impedimento espiritual foi usado pelo Espírito Santo, lembrando que 

“o Espírito Santo guia os missionários em suas viagens”, embora também faça coro com Toussaint, ao 

afirmar que “não se sabe como ele comunicou sua vontade aos viajantes” e conjectura que “talvez Silas, 

que era profeta (15.32), recebesse ordens do Espírito. KISTEMAKER, 2016, p. 115-117. Jamieson, 

Fausset & Brown conjecturam que os fatos posteriores podem dar os seguintes motivos para este 

impedimento da parte de Deus: “(1) A Europa já estava madura para os trabalhos desta equipe 

missionária; (2) outros instrumentos estavam para ser honrados com o estabelecimento do Evangelho nas 

regiões ocidentais da Ásia Menor, especialmente o apóstolo Pedro (1 Pedro 1:1) 
22 A cidade de Trôade situava-se a 16 km ao sul da antiga Troia, na parte ocidental da Mísia, e como colônia 

romana, era uma porta de entrada tanto para a Ásia Menor, como um ponto de partida para a própria 

Macedônia.Gundry comenta que “alguns estudiosos tem identificado o homem da Macedônia, da visão 

de Paulo, com Lucas. Mas, isso é improvável, pois Lucas usa a primeira pessoa do plural, ‘nós’, ao narrar 

a partida de Trôade para a Macedônia”. GUNDRY, 1981, p. 267. Tenney faz questão de comentar que 

“esta decisão foi momentosa”, pois “a evangelização da Europa e todas as repercussões do Evangelho na 

civilização ocidental tiveram sua origem na resposta de Paulo à chamada da Macedônia”. TENNEY, 

1984, p. 290. No entanto, Jamieson, Fausset & Brown salientam que esta direção ministerial não poderia 

ser humana, pois “não foi um clamor de um desejo consciente pelo Evangelho”. Era clara a “profunda 

necessidade [...] não apenas naquela região, mas, como poderíamos muito bem dizer, por todo o oriente 

do Império, que Macedônia representava”. JAMIESON, FAUSSET, BROWN, 1997, p. 197-198. 

Kistemaker salienta o propósito divino sobre esta direção humana, lembrando que a ordem para descer 

vem do “Espírito de Jesus” e que “Ele está no pleno controle”. Além disso, lembra que “o pedido é por 

ajuda espiritual” para um povo, pois “o homem macedônio indica que ele não está sozinho; está falando 

em nome de seus compatriotas. Esse apelo vem de um povo que está pronto para receber o evangelho”. 

KISTEMAKER, op. cit., p. 118-120. Guthrie analisa o desenvolvimento da missão cristã de Jerusalém 

até Roma, enfatizando que a visão da história contada por Lucas não é sobre o desempenho humano, nem 

mesmo pela dinâmica e incansável esforço do apóstolo Paulo. Por isso, “Deus estava cercando seu povo, 

prevenindo desdobramentos indesejáveis aqui e sustentando os esforços evangelísticos ali”. GUTHRIE, 

1970, p. 337. E finalmente Baumgarten enfatiza a ação sobrenatural de Deus sobre a obra missionária, ao 

lembrar que “esta é a primeira vez que o Espírito Santo está expressamente determinando o curso que 

eles devem tomar em seus esforços para evangelizar as nações, e isto foi evidentemente planejado para 

demonstrar que, considerando o fato que até este momento a difusão do Evangelho havia sido conduzido 

sem interrupções, coordenada em pontos naturais de convergência, agora é dar um salto que não poderia 

ser mais impulsionado a não ser pela operação imediata e independente do Espírito”. BAUMGARTEN. 

In: JAMIESON, Robert; FAUSSET, Andrew; BROWN, David. Commentary Critical and Explanatory 

on the Whole Bible. Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc., 1997, p. 197. 
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igrejas nesta segunda empreitada. Mais um exemplo desta intervenção divina é, quando 

mais à frente na viagem em Filipos, a expulsão de um espírito maligno adivinhador, 

provoca um levante popular insuflado por aqueles que tinham lucro com o fenômeno 

espiritual. Aquele evento sobrenatural de confronto com o mal leva Paulo e Silas à prisão, 

e os fatos subsequentes são notoriamente promovidos pela vontade e pelo poder soberano 

de Deus. O resultado é a promoção da chegada do Evangelho no lar do carcereiro e a 

revelação da cidadania (Atos 16:37-39) como um dado importante que proporcionará 

ocasião a Paulo para evangelizar em outros momentos à frente, inclusive permitindo a 

apelação para ser ouvido pelo próprio César romano23. 

 

3.1 OBREIROS DIFERENTES PARA TAREFAS DISTINTAS 

Portanto, diante deste já conhecido recorte exegético – obreiros e obra no contexto 

de uma condução soberana de Deus – é preciso lançar luzes sobre quem são 

especificamente estes novos obreiros nesta segunda viagem missionária, e que 

implicações tem para a comprovação deste elemento formador do Fator Éfeso24. Além 

disso, houve também a inclusão de novos obreiros, com destaque narrativo e por 

importância de participação, para Silas, Timóteo e Lucas, que começam a trabalhar ao 

lado de Paulo nesta viagem, contribuindo significativamente para o êxito da empreitada 

missionária. Eles, cada um a seu modo, agregaram valor para aspectos que precisavam 

ser enfrentados naquela obra específica, seja por causa dos diferenciais da própria história 

de vida e experiência de cada um, seja pelos dons, competências e habilidades 

complementares às do apóstolo Paulo. 

A escolha de Silas por exemplo, certamente pode ser considerada como uma das 

mais sábias e relevantes, do ponto de vista humano, sem esquecer a soberania divina na 

 
23 “É nos Actos dos Apóstolos que encontramos a mais completa informação sobre as origens de Paulo”. 

FURTADO, Rodrigo. Paulo de Tarso: em torno da origem. In: RAMOS, José Augusto; PIMENTEL, 

Maria Cristina de Sousa; FIALHO, Maria do Céu et al. (Coord.). Paulo de Tarso: Grego e Romano, Judeu 

e Cristão. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2012, p. 14-15. 
24 As alterações de composição da equipe missionária de Paulo começam com um tom negativo, a partir da 

saída de Barnabé, no episódio da desavença por causa de João Marcos (Atos 15:37-40) e que acabou por 

ser proveitoso para a expansão da obra. A avaliação que faz Toussaint acerca do episódio, corrobora esta 

ideia ao reconhecer que “o Senhor fez com que esta dissensão, na qual ambos Paulo e Barnabé tinham 

certa razão em seus pontos de vista, fosse superada”. Para ele, o resultado é que uma viagem missionária 

foi transformada em duas: “uma para Chipre, com Barnabé e Marcos, e outra para Síria e Cilícia, e 

finalmente, para a Europa com Paulo e Silas”. TOUSSAINT, 1985, v. 2, p. 396. Jamieson, Fausset e 

Brown afirmam que “é muito provável que Paulo e Barnabé fizeram um acordo amigável para dividir 

entre eles a região de sua primeira viagem missionária. Paulo assumindo a parte continental e Barnabé a 

insular.” JAMIESON, FAUSSET, BROWN, 1997, p. 195. 
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escolha, pois é possível dizer que ele foi o substituto ideal de Barnabé, assumindo, em 

muitos aspectos, tarefas, papéis e funções exercidos antes por ele25. Houve também a 

inclusão de Timóteo (Atos 16:1-3), que talvez seja, além do próprio Jesus e dos apóstolos, 

o personagem neo-testamentário de quem mais se tem informações em várias passagens 

bíblicas, em diferentes momentos e lugares da história da Igreja Cristã primitiva26. O 

próprio autor do livro, Lucas, também aparece na narrativa, a partir desta segunda viagem 

missionária, tendo sua presença implícita notada apenas pelo uso do pronome pessoal de 

primeira pessoa do plural como em Atos 16:10, porém, a importância dele é 

fundamental27. 

 
25 Lucas se refere a ele como Silas, um nome mais semita, enquanto Paulo e Pedro o chamam de Silvano 

(2 Cor 1:19; 1 Tess 1:1; 2 Tess 1:1; 1 Pe 5:12), um nome mais latinizado, provavelmente porque tinha 

cidadania romana (At. 16:37). Esta é a sua primeira menção em Atos, embora o contexto nos mostra que 

ele já era um líder dedicado da igreja em Antioquia (Atos 15:22,26,32), sendo talvez um dos “profetas” 

não mencionados na lista de Atos 13:1-3. A designação dele como “apóstolo” em I Tessalonicenses 2:6 

refere-se mais ao chamado missionário, do que por supostamente ser testemunha da ressurreição de Jesus, 

como os doze apóstolos. De fato, seu trabalho em Atos 15:30-33 é confirmado, quando juntamente com 

Paulo e Timóteo estiveram na Síria, Ásia Menor, Macedônia, Tessalônica e Corinto, sendo reconhecido 

como companheiro de ministério (At 16:1; 17:14, 15; 18:5; 2 Cor 1:19; 1 Tess 1:1; 2 Tess 1:1). Ele 

também é reconhecido por sua contribuição para a escrita de três cartas do Novo Testamento (1 Tess 1:1; 

2 Tess 1:1; 1 Pet 5:12; At 15:22–23). A última menção ao seu nome ocorre quando está com Pedro em 

Roma (1 Pe 5:12), de quem talvez também foi amanuense, uma espécie de secretário, inclusive com a 

função de escrever cartas. Toussaint enumera algumas delas, ao lembrar que, além de ter sido um dos 

responsáveis por levar de Jerusalém a decisão do concílio de Jerusalém, conforme já foi mencionado, por 

ser cidadão romano (Atos 16:37), também pode acompanhar Paulo em muitas instâncias para testemunhar 

do Evangelho. O exercício de seu ministério como profeta (Atos 15:32), fez com que a igreja em 

Antioquia o conhecesse muito bem, a ponto de envia-lo junto a Paulo para fortalecer as igrejas (Atos 

14:22, 15:32). E finalmente, lembra ele que Silas também “serviu como amanuense de Pedro (I Pedro 

5:12)”, concluindo que, por causa desta menção, ele era habilitado em grego. TOUSSAINT, 1985, v. 2, 

p. 396-398. 
26 Timóteo é um nativo de Listra, filho de uma mãe judia e neto de uma mulher piedosa chamada Lóide (II 

Timóteo 1:5). Seu pai era grego (At 16:1–2), razão por que estava ainda incircuncidado (At. 16:3), quando 

Paulo o incorporou à equipe, principalmente por seu caráter (At. 16:2). Ele tornou-se um importante 

membro da equipe, como pode ser visto pelas descrições que o próprio Paulo faz dele (“cooperador” em 

Rom 16:21; 1 Tess 3:2, “irmão” em 2 Cor 1:1; Col 1:1; 1 Tess 3:2, “conservo” (Phil 1:1, “amado e fiel 

filho no Senhor” em 1 Cor 4:17, “filho” em 1 Tim 1:2; 2 Tim 1:2), “companheiro na obra do Senhor” em 

1 Cor 16:10; 1 Tess 3:2), além de ter recebido duas das três chamadas “cartas pastorais”, inclusive I 

Timóteo quando Timóteo estava em Éfeso, onde, em face dos falsos ensinamentos que se espalhavam, 

Paulo o exorta a permanecer ali e “ordenar a certos homens que não ensinem falsas doutrinas” (1 Tim 1:3 

compare 4:1). Ele também é encarregado do dever de selecionar presbíteros e diáconos qualificados para 

supervisionar a Igreja (1 Tim 3). Talvez estas duas cartas sugerem que Timóteo talvez estivesse relutante 

a continuar em seu papel como ministro de Cristo, a ponto de Paulo escrever para ele e encoraja-lo a 

continuar e “cumprir seu ministério” (II Timóteo 4:5). A última menção a Timóteo encontra-se em 

Hebreus 13:23. 
27 O nome de Lucas aparece três vezes no Novo Testamento. Em Filemom 24, ele é listado entre os 

companheiros gentios de Paulo junto com Marcos, Aristarco e Demas. Em Colossenses 4:14, ele é 

saudado por Paulo como médico amado, tendo permanecido com Paulo em sua prisão (II Timóteo 4:11). 

Porém, ao falar das referências implícitas, Bruce chama estas passagens de “diário de viagem incorporado 

na narrativa de Atos”. BRUCE, 1977, p. 218. Outros comentaristas chamam de “passagens nós” (“we 

sections”, em inglês), conforme Atos16:10–17; 20:5–15; 21:1–18; 27:1–28:16, consideradas como 

evidência da autoria do Evangelho de Lucas e de Atos. Em quatro ocasiões, o autor para de narrar eventos 

na terceira pessoa e passa a narrar na primeira pessoa do plural, incluindo-se na ação como participante 

(Atos 16:10–17; 20:5–15; 21:1–18; 27:1–28:16), conforme apontam (Hengel, Acts, 116–17; Hemer, 
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Outros nomes, como aqueles citados em Atos 20:4, tais como Sópatro, de Beréia, 

filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, bem como Tíquico 

e Trófimo, da Ásia, além de Erasto, Sópatro e outros, também mencionados na terceria 

viagem missionária e em várias partes das epístolas, não são menos importantes28. De 

modo específico, os termos cooperador ou trabalhador normalmente se referiam a 

companheiros que viajavam com Paulo conforme fica claro pelos nomes que adjetivam a 

relação que tinham com Paulo, demonstrando não apenas o nível de afeição, de 

proximidade e de cooperação na missão, como também as múltiplas funções exercidas 

por eles em diferentes situações do trabalho missionário29, sendo que a maioria dos 

 
“First Person”; Guthrie, Introduction, 116–17). Outros autores argumentem que as “passagens nós” não 

necessariamente provam sua autoria, dentre os quais DICKEN, Frank E. Luke. In: BARRY, J. D., 

BOMAR, D.; BROWN, D. R. et al. (Org.). The Lexham Bible Dictionary. Bellingham, WA: Lexham 

Press, 2016. 
28 Para Schnabel, os “colaboradores que acompanhavam Paulo em suas viagens, participavam de suas 

atividades missionárias e que assim sendo poderiam ser vistos como trainees”. Eles teriam, segundo ele, 

uma relação como os discípulos tinham com Jesus: estar com ele (Marcos 3:13-15) e ser treinados como 

pescadores de homens (Marcos 1:17)” SCHNABEL, 2008, p. 249. Eles vão se integrando às equipes 

missionárias a partir de diversos pontos durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, inclusive 

possivelmente naqueles instantes não mencionados em Atos. Dentre os companheiros de viagem de Paulo 

estava Sópatro, que é identificado como sendo filho de Pirro e natural da Bereia, ou Sosípatro que pode 

ser outra grafia de Sópatro (Rm 16.21). Os dois companheiros, Aristarco e Secundo, eram de Tessalônica. 

Lucas menciona Aristarco em dois outros pontos (19.29; 27.2) para indicar a estreita relação que ele tinha 

com Paulo (Cl 4.10; Fm 1.24). O nome Secundo ocorre apenas uma vez no Novo Testamento. Deriva do 

latim “segundo”, assim como Tércio significa “terceiro” (Rm 16.22) e “Quarto”, quarto (Rm 16.23). 

Lucas em seguida menciona Gaio, de Derbe, embora o texto ocidental diz que era de Doubérios, que é 

uma cidade próxima a Filipos. Albert C. Clark adota essa interpretação e identifica Gaio como sendo 

macedônio. Entretanto, a prova para isso é insuficiente, e além de que a sequência lógica de Lucas requer 

que se leia como sendo Derbe. Os companheiros de viagem de Paulo eram um de Bereia, dois de 

Tessalônica, dois de Derbe e Listra, e dois da província da Ásia. Gaio de Derbe não é o mesmo que foi 

preso em Éfeso (cf. 19.29). Por último, Tíquico e Trófimo eram da província da Ásia, aparecendo outras 

vezes nas epístolas de Paulo e associados com Éfeso e vizinhanças. Nós lemos que Tíquico serviu de 

mensageiro (correio), para Paulo e a presença de Trófimo em Jerusalém levou Paulo a ser preso (21.29). 

Anos mais tarde, Paulo deixou Trófimo doente em Mileto (2Tm 4.20). KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 

282-283. 
29 “Dos cem nomes que estão relacionados a Paulo no livro de Atos e nas cartas Paulinas, trinta e oito são 

colaboradores do apóstolo, designados por nove diferentes nomes gregos listados: irmão – no grego, 

adelfos (Atos 25:22/Romanos 16:23/I Coríntios 1:1/ 16:12/II Coríntios 1:1/ 2:13/Efésios 5:21/ Filipenses 

2:25/ Colossenses 1:1/ 4:7,9/ I Tessalonicenses 3:2/ Filemon 1), apóstolo ou enviado – no grego, 

apostolos (Atos 14:4/ Romanos 1:1/ 16:7/ Filipenses 2:25/ I Tessalonicenses 2:7), servo ou conservo – 

no grego diakonos (I Coríntios 3:5/ II Coríntios 3:6/6:4/Efésios 6:21/Colossenses 1:7/4:7) ou doulos e 

syndoulos (Filipenses 1:1/Colossenses 1:7/ 4:,7,12/ II Timóteo 2:24), companheiro ou parceiro –do grego, 

koinonos (II Coríntios 8:23), trabalhador – do grego ho kopiõn (Romanos 16:6,12/ II Timóteo 2:6) , 

soldado ou camarada soldado – do grego, stratiõtes (Filipenses 2:25/ II TImóteo 2:3/ Filemon 2), 

companheiro em cadeias – do grego, synaichmalõtos (Romanos 16:7/ Colossenses 4:10/Filemon 23) e 

cooperador – do grego, synergos (Romanos 15:21/ 16:3, 9, 21/ I Coríntios 3:9/ II Coríntios 8:23/ 

Filipenses 2:25/ 4:2-3/ Colosses 4:10-11/ I Tessalonicenses 3:2/ Filemon 1,24)”. SCHNABEL, op. cit., 

p. 248, 249, 255. Para Schrage: “o papel dos cooperadores de Paulo não pode ser determinado por causa 

da necessidade psicológica de ter amigos consigo, nem para maximizar a eficiência do esforço 

missionário, nem pela importância de reforçar pedagogicamente os ensinos de Paulo quando se 

ausentava”. Para ele, “muito mais do que tudo isso, Paulo enfatiza a corresponsabilidade e a participação 

das igrejas porque ele considerava o trabalho missionário e ministerial como uma função da igreja 

inteira”. SCHRAGE, Wolfgang. Der erste Brief an die Korinther. Zürich; Benziger; Neukirchen-Vluyn: 
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colaboradores de Paulo veio das novas igrejas que ele tinha estabelecido e que, por isso, 

compartilhavam da responsabilidade pela expansão do reino de Deus. 

 

3.2 A OBRA INESPERADA: A EXPANSÃO PELA PLANTAÇÃO DE NOVAS 

IGREJAS NA EUROPA 

O início da obra nesta segunda viagem missionária tinha sido direcionado pela 

necessidade da confirmação e consolidação das igrejas plantadas na primeira viagem 

missionária, conforme já tratado. Mas a partir da visão em Trôade, Paulo e seus 

companheiros desbravaram uma nova e inesperada frente de expansão missionária: a 

Europa, que 30 se dá com a entrada pela Macedônia (Atos 16:6-10), com destaque para 

Filipos, capital da Macedônia e colônia romana31, uma das mais importantes cidades do 

Novo Testamento, inclusive do ponto de vista cultural e religioso. 

Ali, alguns dos sinais da chegada do Reino de Deus entre os gentios, por meio do 

ministério de Paulo, são registradas com maior riqueza de detalhes: a conversão de Lídia 

e sua família (Atos 16:11-15), a libertação da jovem adivinhadora e o consequente 

 
Neukirchener Verlag, 1991-2001, p. 1-101. Jamieson, Fausset & Brown, ao comentarem Atos 20:1-3 e 

mencionarem de onde vinham alguns destes colaboradores e os lugares, também salientam qual a função 

que eles exerciam naquele contexto específico como “representantes de suas respectivas igrejas” e 

comissionados para recolher e trazer as ofertas para os pobres em Jerusalém. JAMIESON, FAUSSET, 

BROWN, 1997, p. 208. Toussaint também considera que a menção daqueles sete homens, representantes 

das várias igrejas de onde os fundos provinham, implica que Paulo os reconhecia como líderes em funções 

mistas de supervisão espiritual, de administração das comunidades locais e até de diaconia. TOUSSAINT, 

1985, v. 2, p. 412. 
30 “Esta segunda viagem parece ter sido planejada a princípio pelo desejo único de visitar as igrejas já 

plantadas. Ao término, no entanto, acabou por dar uma virada mais ampla, pois trouxe o apóstolo para a 

Europa”. OLSHAUSEN, Eckart. Filippi. In: JAMIESON, Robert; FAUSSET, Andrew; BROWN, David. 

Commentary critical and explanatory on the whole Bible. Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, 

Inc., 1997, v. 2, p. 195. 
31 Assim chamada em homenagem a Filipe da Macedônia que fortificou a velha cidade de Crenide da 

Trácia, que tinha esse nome por causa das fontes de águas (Crenides) e a renomeou com o seu próprio 

nome, por volta de 359/336 a. C. EASTON, M. G. Easton’s Bible dictionary. New York: Harper & 

Brothers, 1893. Filipos era localizado cerca de 15 km da costa do Mar Egeu e do porto de Neápolis, 

edificada ao longo do rio Gangites, um afluente do rio Struma, com população originária da Trácia, Grécia 

e Roma. Do ponto de vista religioso, Filipos era o centro de adoração de várias deidades, como os deuses 

trácios Liber Pater e sua consorte Bendis. Heródoto menciona um oráculo de Dionísio no Monte 

Pangaeus, além do culto à deusa anatolina Cybele e os deuses egípcios Isis e Osíris, além de divindades 

romanas e gregas. A riqueza econômica provinha das minas de ouro, explorada na era pré-macedônica, 

além do intenso comércio por causa das rotas comercias, como a Via Egnatia. HARTOG, Paul A. Philippi. 

In: BARRY, J. D., BOMAR, D.; BROWN, D. R. et al. (Org.). The Lexham Bible Dictionary. Bellingham, 

WA: Lexham Press, 2016. Era também colônia romana, ou seja, seus habitantes possuíam o ius italicum, 

com isenção de impostos sobre a terra, com direito de comprar e vender propriedades, proteção da lei 

romana e vários outras direitos e privilégios (At.16:12), inclusive o de não ser castigado publicamente 

sem o devido processo legal, o que é significativo nesta narrativa, pelo ocorrido com Paulo. Esta menção 

a ser colônia poderia ter sido feita no caso de Antioquía da Pisídia e Trôade, que também eram colônias, 

mas não foi o caso, pois aqui em Atos 16 há várias referências a privilégios e deveres romanos na 

sequência do capítulo. JAMIESON, FAUSSET, BROWN, 1997, p. 198. 
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aprisionamento de Paulo e Silas como reação dos pagãos (Atos 16:16-26), e finalmente, 

a conversão do carcereiro e família (Atos 16:27-34). Conforme pode ser visto em Atos 

16:13-16, as idas dos missionários ao “lugar de oração” 32, como era o costume deles de 

começar com os judeus e prosélitos, proporcionam duas oportunidades: a da apresentação 

do Evangelho a Lídia, e algum tempo depois em uma segunda ida àquele lugar, também 

ocorre a libertação da jovem possessa de espírito adivinhador33. 

Todavia, esta quebra do paradigma até então mantido por Paulo de apresentar o 

evangelho a homens judeus na sinagoga (Atos 13:14,15,42,43,46; 14:1) não significou 

necessariamente uma mudança no propósito de evangelizar, discipular e até mesmo, de 

formar liderança capaz de reproduzir o Evangelho e de acompanhar outros discípulos. 

Este tríplice propósito – evangelizar, discipular e plantar igreja - está presente na 

descrição detalhada sobre Lídia e a sua conversão34, sinalizando da mesma maneira, a 

 
32 A vizinhança de águas correntes, sempre preferida devido às lavagens cerimonias que ocorriam em várias 

ocasiões como o fato de “os encontros serem quase completamente constituídos de mulheres, e nem todas 

judias”, deixam claro que não havia Sinagoga na cidade”. JAMIESON, FAUSSET, BROWN, 1997, p. 

198. Os προσευχαί eram lugares de oração, algumas vezes edificações, e outras vezes, espaços abertos 

(como parece ser o caso aqui, como pode ser inferido da expressão οὗ ἐνομίζομεν προσευχὴν εἶναι (“onde 

nos pareceu haver”), visto ser costume lavar as mãos antes de orar, que serviam de lugares de encontros 

em cidades onde não houvesse sinagoga ou onde não era permitido existir sinagoga, servindo assim para 

atender aos objetivos de uma sinagoga (Juvenal, iii. 295). Vede Josephus. Antt. xiv. 10. 23; Corp. inscript. 

II, p. 1005; Vitringa, Synag. p. 119 ff.; Rosenmüller, Morgenl. VI. p. 26 f. MEYER, 1877, v. 2, p. 85-86. 
33 Meyer lembra que a expressão grega ταῖς συνελθ Γυναιξί (“mulheres que para ali tinham concorrido”) 

“é usada por Lucas muito provavelmente para contextualizar, pois o número de judeus homens sendo 

extremamente pequeno e grande parte da população sendo formada de mulheres judias casadas com 

gentios explicaria então porque não houve menção de nenhum homem judeu presente. MEYER, op. cit., 

v. 2, p. 85-86. 
34 Lídia saíra de Tiatira, cruzara o Mar Egeu e firmara residência em Filipos como vendedora de tecido 

púrpura. A tintura escarlate e violeta aplicada ao tecido fino era obtida da secreção de um molusco que 

habita a parte leste do Mar Mediterrâneo. “Já que eram necessários cerca de oito mil moluscos para 

produzir um grama de tintura púrpura, o tecido púrpura era extremamente caro.” Os trajes púrpura eram 

envergados por imperadores e cidadãos particulares como símbolo de status. Em Roma, togas púrpuras 

eram atreladas às togas senatoriais. Assim, concluímos que Lídia pertencia à classe dos mercadores 

abastados e era proprietária de uma casa espaçosa (v. 15,40), com o detalhe importante de que era 

“temente a Deus”. É acrescido à narrativa o registro de como “o Senhor lhe abriu o coração para atender 

às coisas que Paulo dizia”, tendo sido então batizada, juntamente com sua família. Ali, inicia-se uma 

descrição justamente deste tríplice propósito, e particularmente da formação de liderança, pois um dos 

detalhes mais expressivos é justamente o registro, posterior à sua conversão, do convite de Lídia para que 

eles entrassem em sua casa e ali ficassem. Assim, pela primeira vez se tem o início de uma congregação 

de cristãos em uma casa. E mais: por ser uma mulher, Lídia se torna a primeira facilitadora daquele 

pequeno primeiro grupo de cristãos na Europa, mesmo que não necessariamente fossem estes os termos 

e palavras como são usados na contemporaneidade. Jamieson, Fausset & Brown também ressaltam o 

primeiro batismo europeu e “a primeira citação de um lar Cristão”, ou como Baumgarten enfatiza ainda 

mais: “a primeira igreja fundada na Europa, formada por aqueles crentes reunidos na casa de Lídia”. 

JAMIESON, FAUSSET, BROWN, 1997, p. 200. Hartog também escreve que “a igreja plantada por Paulo 

em Filipos ganhou entre os seus primeiros convertidos Lídia, uma mulher de Tiatira, vendedora de 

púrpura”. HARTOG, 2016. Devine e Ayayo frisam que “a casa dela aparentemente passou a ser o lugar 

de encontro da igreja em Filipos”. DEVINE, A.; AYAYO, K. G. Lydia of Thyatira. In: BARRY, J. D., 

BOMAR, D.; BROWN, D. R. et al. (Org.). The Lexham Bible Dictionary. Bellingham, WA: Lexham 

Press, 2016. 
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formação transversal de liderança, que retroalimenta o processo de plantação e 

consolidação de uma igreja, que é a tese deste trabalho35. 

Mais do que tudo, o fato notável dessa passagem é a escolha divina de uma mulher 

como sua primeira discípula e certamente uma líder na igreja em Filipos (“o Senhor lhe 

abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia” – Atos 10:14). A tese que está 

sendo construída neste trabalho, sustenta-se mesmo que adaptada a uma circunstância 

específica36, ou seja, mesmo diante da ausência de homens judeus37 e do local costumeiro, 

como uma sinagoga. Parece ter havido intencionalidade de Paulo em torná-la uma 

discípula do Senhor e provavelmente a líder inicial da igreja em Filipos, até que houvesse 

oficiais “bispos e diáconos” naquela igreja, a quem o apóstolo posteriormente dirige-se 

em sua epístola (Filipenses 1:1). 

Nesta análise do papel de Lídia como primeira discípula em Filipos obviamente 

não há necessidade, nem fundamento exegético-teológico, para se construir uma tese 

apoiando a ordenação feminina para qualquer ofício. As razões são claras, visto que, em 

nenhum momento, há menção do exercício de pretensa autoridade Presbiterial ou 

Apostólica daquela mulher sobre a igreja em Filipos, como, por exemplo, ministração de 

sacramentos, pregação autoritativa das Escrituras e ordenação de oficiais etc. 

 
35 A forma como o verso 16, que abre a narrativa subsequente da libertação da jovem possessa de espírito 

adivinhador, é fraseado (“aconteceu que, indo nós para o lugar de oração...”) parece indicar claramente 

que a casa de Lídia havia realmente se tornado a base de Paulo em Filipos. Além disso, há fortes razões 

para se acreditar que Paulo investiu intencionalmente naquela mulher, que se tornara de fato a primeira 

discípula de Jesus em Filipos, e consequentemente na Europa, o que resultaria em sua preparação para 

liderar outros no discipulado cristão. Alguns entendem que o uso relativamente comum da palavra grega 

“Lídia” (Λυδία), que pode ser simplesmente traduzida como “uma mulher de Lídia”, talvez justifique a 

hipótese porque este nome sequer aparece na carta aos Filipenses, apesar da importância que ela 

claramente teve para aquele início em Filipos. Por conseguinte, abre-se a possibilidade desta mulher ser 

na verdade Evódia ou Síntique, a quem Paulo destaca nominalmente em Filipenses 4:3, reconhecendo-as 

como suas colaboradoras (“também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no 

evangelho”). DEVINE, AYAYO, 2016. Alguns autores não consideram esta possibilidade plausível, 

embora não seria a primeira vez, nem a última nas Escrituras que o anonimato de uma personagem 

importante se esconde em um nome ou título genérico, mas Kistemaker, por exemplo, ressalta: 

“Resistimos à tentação de especular se ela era Evódia ou Síntique, a quem Paulo admoestou para estarem 

em paz uma com a outra na igreja filipense (Fp 4.2)”. KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 124. 
36 Robertson, por exemplo, comenta que “a obra de Cristo, nessa grande campanha europeia, começa com 

um punhadinho de mulheres humildes. Graças a Deus que as senhoras podem ser arroladas nas fileiras de 

Cristo” ROBERTSON, 1982, p. 146. Jamieson, Fausset & Brown comentam, a propósito deste início 

inusitado, que daquela humilde congregação, de uma maneira simples de pregar e com uma participação 

no serviço cristão de mulheres, a menção honrosa é que as primícias da Europa para Cristo foram ali 

colhidas. JAMIESON, FAUSSET, & BROWN, 1997, p. 198. 
37 Uma outra explicação para a ausência de homens judeus em número considerável em Filipos é que por 

volta desse tempo, em 49 d.C., o imperador Cláudio havia expulsado os judeus de Roma, porque eles 

tinham sido acusados de criar perturbação religiosa (18.2). Deduzimos que a colônia romana de Filipos 

tinha seguido o exemplo de Cláudio e banido os judeus. Quando Paulo e Silas são finalmente presos em 

Filipos, eles são acusados de ser judeus que estão criando confusão na cidade (v. 20). A acusação é 

semelhante àquela feita contra os judeus em Roma. KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 124. 
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supostamente feitas por Lídia. O fato, porém, é que indubitavelmente o papel dela é 

singular naquele início em Filipos, e demonstra que a tese de evangelizar, discipular e 

plantar igreja, com a formação da liderança, de modo transversal e contínuo, é plenamente 

exequível, mesmo que em circunstâncias especiais38. 

O segundo episódio ocorrido em Filipos, conforme a narrativa de Atos 16:13-16, 

é a cura de uma jovem adivinhadora (“Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, 

nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, 

dava grande lucro aos seus senhores”)39. O confronto, que inicialmente foi espiritual, mas 

que teve consequência econômico-financeiras (Atos 16:19-24), acaba levando Paulo e 

 
38 Para Kistemaker, Lídia é claramente “a chefe da família e ensina a Palavra de Deus aos seus filhos (veja 

1Co 7.14) e aos seus empregados”, prova tal que “Lídia professa a sua fé e é batizada, e os membros de 

sua casa seguem o seu exemplo”. E acrescenta: “Lucas não está interessado em fornecer os detalhes acerca 

da família de Lídia, mas em retratar a sua casa como o cerne da igreja emergente em Filipos”. 

KISTEMAKER, op. cit., p. 126. Green, desenvolve este aspecto – a participação das mulheres na obra 

missionária – afirmando que “assim como na igreja primitiva não havia distinção entre ministros de tempo 

integral e leigos, quanto à responsabilidade de difundir o evangelho por todos os meios possíveis, também 

não havia distinção entre os sexos nesta questão”. E acrescenta: “elas desempenharam um papel 

importantíssimo na propagação do cristianismo” lembrando das mulheres que acompanhavam o 

ministério de Jesus e dos apóstolos, presentes inclusive na manhã da ressurreição como as primeiras a 

anuncia-la. Além delas, personagens como Dorcas, Priscila e oito dos vinte e seis nomes mencionados 

nos agradecimentos e saudações finais de Paulo à igreja em Roma (Romanos 16) são mulheres usadas 

por Deus em sua obra. Para ele, “o papel desempenhado pelas mulheres é ainda mais notável se levarmos 

em conta que nos âmbitos do judaísmo, bem como no paganismo, quem dominava a ação era o homem. 

Era muito fácil zombar das ‘mulheres tolas’ que falavam do cristianismo na lavanderia. Entretanto, elas 

eram as evangelistas de mais sucesso”. E neste sentido, ele faz um levantamento “desde 1 Pedro até as 

Constituições Apostólicas para provar que “as palavras e o exemplo das mulheres cristãs são encarados 

como o melhor meio de influência para converter os maridos”. GREEN, 1984, p. 215, 216. 
39 Do ponto de vista narrativo, o episódio tanto serve para Lucas enfatizar ainda mais a quebra do paradigma 

de que nesta viagem, a sinagoga não será necessariamente o ponto de partida para a obra de evangelização 

usado por aqueles missionários, como também para contextualizar o leitor sobre os motivos daquela 

perseguição que haveria de ocorrer e que culminaria na prisão de Paulo e Silas. É possível também que o 

confronto entre a autoridade espiritual apostólica e o espírito de adivinhação que possuía aquela jovem 

também faz parte do contexto de condução sobrenatural da obra, que já tem sido mencionado. No grego, 

Lucas escreve que ela tem um espírito chamado Píton, que os tradutores vertem como “adivinhação”. A 

palavra Píton se referia à serpente lendária que guardava o Oráculo Délfico, um santuário no centro da 

Grécia, mas que fora morta por Apolo, o deus da profecia. Em anos posteriores, o termo indicava o espírito 

de adivinhação que habitava os médiuns. Assim como a sacerdotisa de Apolo em Delfos era capaz de 

prever o futuro, assim também aquela jovem escrava servia aos seus senhores em Filipos como 

adivinhadora. Ela era um instrumento de demônios que a usavam como sua porta-voz, e era uma fonte 

lucrativa de renda para os seus donos. Kistemaker também comenta esta passagem, lembrando que 

“sempre que a igreja se desenvolve, Satanás procura bloquear o trabalho dos servos de Deus”, e enumera 

alguns exemplos já narrados por Lucas em Atos. “Por exemplo, em Samaria, Simão, o mágico, ofereceu 

dinheiro a Pedro e João a fim de obter o dom do Espírito Santo (8.18–19)”, e especificamente envolvendo 

Paulo, na ilha de Chipre, Elimas se opôs a Paulo e Barnabé, tentando persuadir o procônsul Sérgio Paulo 

a não crer em Jesus Cristo (13.7–8). KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 128. Hans Conzelmann descarta o 

ventriloquismo; “o emprego do verbo krazō ‘clamar’ no [versículo] 17 é apropriado para a possessão 

demoníaca”. LIMBURG, James. Acts of the Apostles. Translation A. Thomas Kraabel and Donald H. 

Juel. Philadelphia: Fortress, 1987, p. 131. 
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Silas à prisão em Filipos assumindo ares institucionais, envolvendo o Império Romano 

(Atos 16:35-40), por meio de seus representantes e prepostos40. 

Finalmente, o terceiro episódio em Filipos – a conversão do carcereiro e de sua 

família – completa a trilogia de conversões narradas por Lucas como exemplos do modus 

operandi de Deus ao usar Paulo e seus companheiros nesta fronteira de evangelização 

que é a Europa41. Estes três personagens e seus familiares possivelmente são os primeiros 

membros da igreja em Filipos, a quem o apóstolo tem um afeto especial, porque aquele 

povo, repetidas vezes, fez provisões para as suas necessidades físicas (Filipenses 4.14–

18). Sem ser mencionados em nenhum outro lugar no Novo Testamento, nem mesmo na 

epístola que Paulo tempos depois envia da prisão, a igreja em Filipos é iniciada com pelo 

menos duas destas pessoas, e em um curto espaço tempo se desenvolve, a ponto de Paulo 

escrever dirigindo-se a “bispos e diáconos” (Filipenses 1.1). 

 

3.3 OBREIROS COM INICIATIVAS AUTÔNOMAS 

No que tange ao recorte exegético dos obreiros, que está sendo utilizado nesta 

tese, é possível perceber que houve mudanças significativas em relação àquela primeira 

iniciativa envolvendo o envio de apenas dois homens (Barnabé e Paulo), aumentando 

agora para uma equipe missionária formada por várias pessoas. Nas circunstâncias que 

 
40 Lucas chama essas autoridades de magistrados. Eram os principais dos oficiais na colônia romana de 

Filipos; conforme inscrições, eles deveriam ser chamados de duumviri (uma dupla de magistrados). O 

título nobre pretores (chefes) também era usado para esses oficiais em Roma e suas colônias. Os 

magistrados romanos tinham soldados da polícia a seu serviço (v. 35,38), que em latim eram chamados 

de lictores (portadores de varas). Esses oficiais carregavam consigo os símbolos romanos da lei e da 

ordem: os fasces, um feixe de varas com um machado. Com tais fasces eles ministravam o castigo 

corporal e, por vezes, a punição de morte. Os oficiais, obedecendo as ordens dos magistrados, rasgam as 

roupas de Paulo e Silas e os espancam com varas. Desaparecera qualquer semelhança de procedimento 

legal apropriado. KISTEMAKER, 2016, p. 136. 
41 No caso de Lídia, a tônica é a adaptação da abordagem do apóstolo, não usando uma sinagoga como 

lugar de entrada na cidade, e tendo uma mulher como a primeira convertida e também aquela que, 

circunstancialmente, exerce a liderança da pequena igreja que está sendo plantada em sua casa. No caso 

da jovem adivinhadora, o enredo reintroduz o tema da condução sobrenatural da obra pela via do 

confronto espiritual com o mal, e ao mesmo tempo, pela perseguição econômica e política dos 

missionários, o que acaba por demonstrar a prevalência do poder e autoridade divinos contra todos os 

tipos de inimigos. Agora, no caso o carcereiro, fica claro uma composição destas duas temáticas. Por um 

lado, o poder de Deus sobre a natureza e o Império são demonstrados no terremoto, quando Paulo e Silas 

estavam encarcerados, e depois na soltura deles pelos oficiais de justiça. Infelizmente, alguns 

comentaristas liberais consideram lendária a narrativa do terremoto que libertou os prisioneiros: 

DIBELIUS, Martin. Studies in the Acts of the Apostles. London: SCM, 1956, p. 23-24. HAENCHEN, 

1971, p. 500-504. CONZELMANN, Hans. Acts of the Apostles. Philadelphia, PA: Fortress, 1987, p. 132-

33. Kistemaker comenta neste sentido sobre este episódio: “Deus lança mão do fenômeno natural do 

terremoto [...] para libertar os presos em Filipos. Deus usa tanto meios sobrenaturais como naturais como 

milagres que não podem ser explicados em detalhes”. E conclui: “Ele revela o seu poder e majestade 

libertando seus servos, porque é ele quem reina supremo e não o homem”. KISTEMAKER, 2016, v. 2, 

p. 137. 
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serão narradas posteriormente por Lucas fica ainda mais claro que o Senhor da Seara 

continua conduzindo a designação dos obreiros, pois múltiplos aspectos foram levados 

em conta por Paulo na escolha deles, certamente todos sob a orientação divina. A 

distribuição de tarefas diferentes para cada um e as demandas das pessoas em cada lugar, 

os objetivos em atender estas necessidades e cumprir o propósito maior da obra, além dos 

dons, talentos e experiências dos obreiros envolvidos certamente foram levados em conta. 

Enquanto estes arranjos da equipe são feitos, o trabalho continuou sendo marcado 

por várias conversões de judeus e também de gregos piedosos (Atos 17:2-4), o que, neste 

último caso, provocou a inveja dos judeus (Atos 17:5) que acusaram Jasom e alguns 

irmãos diante das autoridades romanas (Atos 17:6-9). Depois de passarem por Beréia 

(Atos 17:10-15)42 e a equipe missionária ser desmembrada em duas, com Silas e Timóteo 

permanecendo em Beréia (Atos 17:14,15), Paulo seguiu sozinho para Atenas, onde 

proferiu um dos seus mais conhecidos sermões apologéticos em defesa do lugar e da obra 

de Jesus, como sendo o verdadeiro “Deus desconhecido” (do grego, αγνωστω θεω) 

venerado às cegas pelos atenienses (Atos 17:17-34), e assim apresentado por Paulo43. 

Este primeiro desmembramento intencional da equipe missionária, com alguns 

ficando em Beréia e Paulo seguindo sozinho para Atenas, parece indicar um propósito 

tríplice, diretamente relacionado com o tema deste trabalho. A intenção dos que 

permaneceram em Beréia foi claramente a de edificar a fé, oferecer conforto e suporte em 

suas lutas e perseguições e organizar a igreja como era necessário44, enquanto que na 

parada posterior de Paulo em Corinto45, encontrou-se com Priscila e Áquila, vindos da 

 
42 Beréia foi uma cidade com considerável população e importância cerca de 88 km a sudeste de 

Tessalônica. 
43 Alguns poucos convertidos são colhidos para o Reino de Deus. As três reações dos ouvintes em Atenas, 

conforme relato em Atos 17:32-34, trazem ao lume o nome de Dionísio e Dâmaris, sobre quem pouco se 

sabe. Porém, sabe-se que o termo “aeropagita” significava que ele era membro daquel augusto tribunal 

do Areópago, assim como Olshausen defende ao comentar: “a tradição antiga conta que Dionísio foi posto 

pelo apóstolo Paulo para tomar conta do pequeno rebanho em Atenas, inclusive por causa do número 

reduzido de convertidos lá, especialmente homens habilitados para o ofício” OLSHAUSEN, 1997, p. 203. 
44 Jamieson, Fausset & Brown concordam com este ponto de vista, lembrando que o fato de Paulo também 

ter deixado Timóteo e Lucas em Filipos, quando estava partindo (At. 16:40), “pode nos levar a concluir 

que isto era um plano fixo do apóstolo de encorajar desde o início do Evangelho em localidades européias 

e organizar os convertidos”. JAMIESON, FAUSSET, BROWN, 1997, p. 201. 
45 Corinto foi reconstruída por Julius Cesar no istmo entre o Mar Egeu e o Mar Jônico, era a capital da 

província romana da Acaia e residência do proconsul. Era uma grande e cosmopolita cidade, com forte 

entreposto comercial entre o Oriente e o Ocidente, com considerável população judia, que tinha 

aumentado bastante nesta época devido ao banimento dos judeus de Roma por decreto de Claudio Cesar 

(At. 18:2), mencionado por Suetônio (As Vidas dos Césares, 25). Como tal, Corinto era um campo 

promissor para o Evangelo, o qual uma vez ali estabelecido, pode naturalmente se difundir por toda a 

região. 
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Itália, por força do decreto de Cláudio, que ordenara a saída de judeus de Roma46. O 

apóstolo se juntou a eles por um período, um detalhe da vida do apóstolo que poderia ser 

caracterizado como o primeiro exemplo do que contemporaneamente seria um job as 

mission47, visto que ao mesmo tempo que fazia tendas para seu próprio sustento48, 

evangelizava gregos e judeus aos sábados na sinagoga (Atos 18:1-4). 

O debate sobre se Priscila e Áquila já eram cristãos quando Paulo os encontra não 

é decisivo para a tese do trabalho, embora possa permitir lançar luzes no próprio processo 

futuro de formação de liderança na plantação da igreja em Éfeso, visto que serão eles que, 

depois da saída de Paulo, labutarão para a existência de uma igreja naquela cidade49. 

 
46 Claudio reinou de 41 a 54 depois de Cristo. Suetonius (69 – 140 d.C.), um biógrafo dos imperadores 

romanos, descreveu o que pode ter ocorrido para provocar este decreto. Em sua obra A vida de Cludius 

(25.4) ele menciona os constantes levantes de Judeus instigados por Crestos. Possivelmente, o nome de 

Crestos é em referência a Cristo. TOUSSAINT, 1985, v. 2, p. 405 (Tradução do Autor). Porém, Meyer 

entende que a expressão de Suetonius “Judaeos impulsore Chresto assidue tumultuantes Roma expulit,” 

Sueton, não deve ser assim compreendida, pois como Crestos era na verdade um nome greco-romano 

(Philostr. v. Soph. ii. 11; Inscr. 194; Cic. ad Fam. xi. 8) é arbitrário assim interpretar, além do fato de que 

era o nome de um agitador judeu em Romas, que provocava tumultos constantes em Roma. MEYER, 

1877, v. 2, p. 129. 
47 Os pais judeus ensinavam aos filhos o negócio da família, que permanecia na família por muitas gerações. 

Zebedeu ensinou aos seus filhos Tiago e João a arte da pesca. Jesus aprendeu carpintaria com José em 

sua oficina em Nazaré. E Paulo tinha sido treinado por seu pai, em Tarso, no ofício de fabricar tendas, e 

provavelmente na arte de trabalhar o couro. As ferramentas requeridas para essa arte eram relativamente 

poucas e podiam ser facilmente transportadas por Paulo para onde quer que ele fosse. Muitos rabinos se 

sustentavam executando trabalhos manuais no ofício que tinham aprendido na juventude. Paulo escreveu 

aos coríntios que ele tinha trabalhado com suas próprias mãos (1Co 4.12; veja também 9.6), e aos 

tessalonicenses que ele trabalhava noite e dia para suprir suas próprias necessidades (1Ts 2.9; veja 

também At 20.34–35). KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 201. 
48 Medeiros no artigo “Procuram-se profissionais” enumera várias razões para “fazedores de tendas” em 

missão transcultural, dentre os quais, além do dever de fazer discípulos ser de todos e a seara continuar 

grande, o que exige “o esforço de todos os ceifeiros”, o que faz o Senhor procurar tanto “cooperadores 

formais [...] como informais”, visto que “as portas do mundo se abrem mais para os profissionais do que 

para os missionários formais ou tradicionais”. Além disso, razões de ordem econômica, burocrática e 

técnico-científica são acrescidos. MEDEIROS, Elias. Procuram-se profissionais. In: CARRIKER, C. T. 

(Org.). Missões e a Igreja brasileira: perspectivas estratégicas. São Paulo: Mundo Cristão, 1993. v. 5, p. 

59-63. Tucker entende que “os missiólogos consideraram os métodos de Paulo como especialmente 

aplicáveis hoje”, e citando J. Christy Wilson em seu livro “Today’s Tentmakers” afirma que “os 

missionários deveriam considerar as vantagens de ir para o estrangeiro em empregos seculares, 

sustentando-se a si mesmos, enquanto pregam o evangelho e estabelecem igreja como fez Paulo”. 

TUCKER, 1986, p. 31. 
49 A opinião que mais tarde se tornou comum e que foi defendida por Kuinoel, Olshausen, Lange & Ewald, 

de que Áquila e sua esposa já eram cristãos desde Roma, baseado na inexistência de qualquer relato da 

conversão deles, é muito forçada. Lucas, na verdade, chama Áquila simplesmente de Ἰουδαῖον (ele não 

diz, τινα μαθητὴν Ἰουδ) como ele faz em outros lugares para distinguir os cristãos judeus e 

posteriormente, ao usar πάντας τοὺς Ἰουδαίους, ele coloca Áquila (sem nenhuma distinção) no grupo 

geral dos judeus expulsos de Roma. Ele também particularmente indica como razão para que o apóstolo 

permanecesse com eles, não uma suposta fé cristã em comum, mas o ofício que tinham em comum de 

fazer tendas. Portanto, é possível assumir que Áquila e Priscila eram ainda judeus, quando Paulo os 

encontrou em Corinto, mas, por meio da conexão deles com ele, tornaram-se cristãos. Por outro lado, nós 

podemos acrescentar à alguma réplica à questão, se e o quanto de Cristianismo existiria em Roma antes 

do decreto de Claudius. Isto pouco importaria, visto que mesmo que não houvesse igreja cristã em Roma, 

indivíduos cristãos poderiam ainda poderiam ser encontrados, entre os residentes judeus. MEYER, 1877, 

v. 2, p. 128-129. Kistemaker compreende que “a referência de Lucas ao decreto imperial parece indicar 
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Ainda em Corinto50, e com a recomposição da equipe com a chegada de Silas e 

Timóteo, o apóstolo Paulo voltou a dedicar-se integralmente à pregação de Jesus como 

Messias51. Por um lado, esta proclamação provocou forte perseguição dos judeus e uma 

reação veemente e decisiva de Paulo em relação à missão aos gentios (Atos 18:5,6)52, e 

por outro lado, houve conversões de muitos coríntios por um período estendido de mais 

de dezoito meses (Atos 18:7-11)53, demonstrando o foco ministerial do apóstolo em 

apresentar os fatos sobre Jesus e assim convencer judeus e gentios que ele é o Messias 

prometido. Novamente, a perseguição religiosa misturou-se com acusações políticas54, 

 
que Áquila e Priscila eram cristãos quando eles deixaram Roma”. E mais: que “Paulo não os considera 

como seus primeiros convertidos na Acaia (1ª Co 16.15)”, embora Áquila e Priscila passaram a formar o 

núcleo base da igreja coríntia. KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 201. 
50 Alguns vislumbres das emoções de Paulo quando ele veio para Corinto podem ser vistos em I Coríntios 

2:1-5. Ele reconhece temores, fraquezas e muito tremor, que talvez tenham sido devidos a alguns fatores: 

(1) Ele veio sozinho. (2) As dificuldades que tinha enfrentado desde que viera para a Macedônia pode ter 

enchido o seu coração de apreensão com o que poderia ter acontecido em Corinto (At 18:9–10). (3) A 

reputação da licenciosidade sexual de Corinto, mesmo em um mundo difícil em termos de devassidão. 

Inclusive, o fato de Paulo ter vindo para Corinto sozinho pode talvez explicar porque batizou algumas 

pessoas na cidade, uma prática que ele normalmente delegava a outros (1 Cor. 1:14–17). TOUSSAINT, 

1985, v. 2, p. 405. (Tradução do Autor). 
51 Sua pregação demonstrava aos judeus que “o Cristo tinha de sofrer, ele tinha de ressurgir dos mortos, e 

ele é o Jesus proclamado pelo apóstolo KISTEMAKER, op. cit., p. 156. 
52 Chama a atenção a comparação da afirmativa de Paulo aqui (“Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu 

Paulo as vestes e disse-lhes: Sobre a vossa cabeça, o vosso sangue! Eu dele estou limpo e, desde agora, 

vou para os gentios”) com aquela do início de sua primeira viagem missionária (Atos 13:46 – “Então, 

Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse 

pregada a palavra de Deus; mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, 

eis aí que nos volvemos para os gentios”). É importante destacar a consciência de chamado de Paulo, 

mesmo em meio à rejeição e perseguição. Marshall discute este aspecto: “Lado a lado com a aceitação 

dos gentios, Lucas registra a recusa sempre maior da parte dos judeus, no tocante à aceitação do 

evangelho. A praxe regular de Paulo era começar a sua missão na sinagoga local, e quase chegamos a ter 

a impressão que somente quando os judeus recusavam o evangelho é que se voltava aos gentios. Talvez 

seja melhor dizer que a missão aos gentios se realizava somente depois de os judeus terem tido a 

oportunidade de ouvirem o evangelho antes”. MARSHALL, 1982, p. 30. 
53 No primeiro versículo de Atos, Lucas escreve que em seu primeiro livro ele relatara a Teófilo tudo o que 

Jesus começou a fazer e a ensinar (1.1). Ele deixa implícito que, em Atos, Jesus continua sua obra. Essa 

é uma ilustração vívida do envolvimento direto de Jesus no crescimento da igreja. A primeira razão para 

a ordem tríplice de Jesus é que ele estava em Corinto com Paulo (veja Mt 28.20). Ele assegura a Paulo 

que ninguém vai colocar as mãos nele ou causar-lhe qualquer dano. Paulo não irá experimentar as agruras 

físicas que caracterizaram sua estada em Filipos, Tessalônica e Bereia. Jesus dá uma segunda razão para 

dar as três ordens a Paulo: “pois tenho muito povo nesta cidade”. Que encorajamento para Paulo! O 

próprio Jesus garante que o trabalho de Paulo em Corinto dará frutos. O próprio Deus destina seu povo 

para a vida eterna (13.48), abre o coração das pessoas para a mensagem do evangelho (16.14) e as conduz 

à salvação. Deus chama judeus e gentios para ser seu povo e edifica a igreja em Corinto (comparar com 

2Co 6.16). KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 156. Jesus tinha aparecido pessoalmente a Paulo em uma visão 

noturna (“Não temas; pelo contrário, fala e não te cales; porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará 

fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade”). ALMEIDA, 1993, At 18.9–10. 
54 O termo grego politarchēs, traduzido por “autoridades da cidade”, descreve os oficiais das assembleias 

públicas nas cidades livres da Macedônia. Como Tessalônica era uma cidade livre, a palavra politarchēs 

se refere aos magistrados macedônios, e não aos oficiais romanos. Nos meados do século 1º, Tessalônica 

possuía pelo menos cinco politarchēs. O mesmo termo é encontrado em muitas inscrições que datam “do 

século 2º a.C. ao 3º d.C. KISTEMAKER, op. cit., p. 156. 
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quando Paulo foi levado diante de Gálio, procônsul da Acaia (18:12-16), mas sem 

maiores consequências para o apóstolo neste caso específico. 

Já ao fim desta viagem, na volta da Europa para a Síria, ocorreu o primeiro contato 

registrado de Paulo com Éfeso55 (Atos 18:18-21), cidade onde Paulo deixaria Priscila e 

Áquila ao partir da Ásia56. Enquanto ali permaneceu, pregou na sinagoga, assim como 

fizera em Corinto, Tessalônica, e Beréia, e mesmo recebendo rogos insistentes que 

permanecesse por mais tempo, não aquiesceu, embora deixasse aberto ali voltar, mercê 

da vontade divina (“Se Deus quiser, voltarei para vós outros”). Ele decidiu continuar a 

viagem marítima para Cesaréia, de onde subiu a Jerusalém para uma “saudação” e 

relatório à igreja mãe que o enviara após o concílio registrado em Atos 15. Enfim, 

retornou a Antioquia, que a esta altura já tinha se constituído na base permanente de seu 

ministério. 

 

 
55 Anteriormente, Paulo, em viagem pela Ásia Menor, havia sido impedido pelo Espírito Santo de ir à 

província romana da Ásia (16.6), da qual Éfeso era a capital e uma importante cidade portuária. Nesse 

momento, ele considerou essa cidade como sua próxima base de operação. Éfeso originalmente tinha sido 

uma colônia grega que servira como centro comercial para a população do resto da Ásia Menor. Desde a 

conquista romana, um procônsul passara a residir ali para implementar o regime romano. Nessa cidade, 

o templo da deusa Ártemis anualmente atraía multidões de adoradores e gerava uma lucrativa renda para 

os artesãos que faziam ídolos (19.23–27). KISTEMAKER, 2016, p. 157. 
56 Priscila e Áquila decidiram acompanhar Paulo no primeiro trecho da viagem. A razão pela qual eles 

deixaram Corinto e foram residir em Éfeso não é conhecida. Talvez Paulo planejasse começar uma nova 

fase de trabalho missionário em Éfeso e quisesse a ajuda do casal. KISTEMAKER, Ibidem, p. 157. 
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4 PRIMÓRDIOS DA IGREJA CRISTÃ EM ÉFESO E OS PRIMEIROS 

INDÍCIOS DE CONSOLIDAÇÃO DO FATOR ÉFESO 

Depois de um tempo indeterminado pelo texto (“Havendo passado ali algum 

tempo”), Paulo “saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, 

confirmando todos os discípulos” (Atos 18:23 – do grego επιστηρίζων πάντας τοὺς 

μαθητάς1 – “fortalecendo, tornando estável, colocando firmemente, pondo a salvo”). Ele 

voltou pelos caminhos por onde já havia passado com o mesmo propósito, conforme 

apontado anteriormente2, ou seja, concluir um trabalho intencional e intensivo de 

fortalecer a fé dos novos convertidos pelo discipulado, preparando-os para a maturidade 

e liderança. Em Éfeso algo semelhante está acontecendo3, inclusive com a participação 

de Apolo4, reconhecido por sua eloquência na exposição das Escrituras, mas sem o 

protagonismo de Paulo, pois foram Priscila e Áquila que “tomaram-no consigo 

[referindo-se a Apolo] e com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus”5. 

 
1 HOLMES, 2011-2013. 
2 Nós conjecturamos que Paulo permaneceu ali cerca de seis meses, antes de partir em visita às igrejas da 

Galácia e Frígia. Não se sabe se, nessa longa jornada, Paulo teve a companhia de seus companheiros. 

Nem sabemos se Paulo foi recebido pela igreja da Antioquia (comparar com 14.27). Deixando Antioquia, 

ele seguiu a mesma rota que tinha tomado na sua segunda viagem missionária (16.1–6), ou seja, Paulo 

visitou as igrejas de Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, e então decidiu retornar a Éfeso (19.1). 

KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 158. 
3 Para Toussaint, há uma transição acontecendo em Éfeso na ausência de Paulo, ficando claro que os 

acontecimentos dos versos 24-28 ocorreram depois de Paulo ter deixado Éfeso (v.21) e antes de retornar 

(19:1). Ele enfatiza que “durante este intervalo uma igreja tinha começado, provavelmente sob a 

influência de Áquila e Priscila” que haviam sido deixados por Paulo em Éfeso. Eles recebem um judeu 

de Alexandria (Egito) chamado Apolo. TOUSSAINT, 1985, v. 2, p. 408. 
4 O nome desse judeu alexandrino era Apolo, que é uma forma abreviada do nome comum Apolônio (2Mb 

3.5–7; 4.21; 5.24; 12.2). Apolo era um homem instruído que estudara nas escolas judaicas e gregas de 

Alexandria e estava acostumado com a literatura de ambas culturas [...] Estudiosos estimam que cerca de 

1 milhão de judeus viviam no Egito, onde falavam o grego. Em Alexandria, o Antigo Testamento havia 

sido traduzido do hebraico para o grego num esforço de ajudar os judeus de fala grega a entenderem as 

Escrituras. Os judeus tinham construído uma sinagoga enorme, que “era tão grande que o hazzan ou 

sexton tinha de ficar de pé numa plataforma no meio para sinalizar com uma bandeira de forma que as 

pessoas que ficavam atrás pudessem saber quando era hora de dizer amém”. Alexandria era a segunda 

cidade em importância no Império Romano e tinha a distinção de ser um local de estudo. Ali os estudantes 

judeus recebiam uma educação completa. KISTEMAKER, Ibidem, p. 224. 
5 Ela e seu marido ensinaram ao instruído orador Apolo “o caminho de Deus”, uma expressão que significa 

“o evangelho cristão e sua aplicação”. Imaginamos que Priscila e Áquila mostraram a Apolo o significado 

da obra de Deus que seguiu à ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. A seguir, Apolo demonstrou grande 

desprendimento ao consentir ir para a casa de um fabricante de tendas e sua mulher, e receber instrução 

não apenas de um simples trabalhador, mas de sua mulher também. Apolo era instruído no Antigo 

Testamento, mas lhe faltava o conhecimento do “caminho de Deus”. Em resumo, Priscila e Áquila 

ensinaram esse pregador a pregar a respeito de Jesus com mais exatidão. KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 

224. Ele havia sido instruído até então, provavelmente, por algum discípulo do Batista, no contexto do 

ensino de João sobre Jesus, mas não mais do que isso. Ele não tinha ainda aprendido a nova luz que o 

derramamento do Espírito em Pentecostes tinha jogado sobre a morte e a ressurreição do Redentor, 

revelando aquelas verdades, desconhecidas até então para ele, no qual o Espírito tinha derramado tal 

gloriosa luz, e que aparentemente é a compreensão mais correta destes versos. JAMIESON, FAUSSET, 

BROWN, 1997, p. 205. 
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Esta instrução, além daquela que Apolo já tinha sido eventualmente ensinado6, é 

outro detalhe particularmente importante para os fins deste trabalho, porque pode 

novamente lançar luzes sobre o paradigma do discipulado como meio de formação de 

liderança. Mesmo se for tomado como ponto de partida que Apolo já era discípulo no 

caminho de Deus, a ênfase de Lucas na narrativa é claramente sobre a importância do 

mentoreamento espiritual de Áquila e Priscila7. Certamente, o trabalho de Priscila e 

Áquila8 surtiu efeito porque na região de Acaia, especificamente em Corinto, Apolo viria 

a se tornar muito útil na exposição do Evangelho para judeus, demonstrando uma 

compreensão melhor da relação entre a antiga dispensação e a nova aliança, exatamente 

naquilo que parecia ser a sua deficiência anterior (Atos 18:27,28). 

Assim sendo, é justamente ao final do capítulo 18 de Atos que fica demonstrado, 

com uma clareza indiscutível, a existência de um movimento crescente de evangelização, 

discipulado e plantação de igreja, por meio da formação de algumas lideranças, o que já 

demonstra os primeiros indícios de consolidação do Fator Éfeso. Por algum período, estas 

lideranças, entre outras já mencionadas, como por exemplo Áquila e Priscila, orbitaram 

no ministério de Paulo, fazendo parte dos esforços missionários que ele liderava. Porém, 

a partir de determinado momento, eles passaram a tomar outras ações por iniciativa 

própria, com certos níveis de autonomia e simultaneamente ao que o apóstolo Paulo 

 
6 O texto ocidental traz uma adição interessante e mudança (em itálico) que “Apolo havia sido instruído em 

seu próprio país na palavra do Senhor”. Se essa versão estiver correta, nós teríamos aqui a primeira 

indicação de que o Cristianismo tinha chegado ao Egito durante as duas primeiras décadas de sua 

existência. Para ser preciso, o tempo perfeito do particípio instruído indica que o aprendizado de Apolo 

tinha ocorrido no passado e continuava a perdurar no presente. KISTEMAKER, 2016, p. 224. 
7 Meyer comenta sobre o uso da palavra kατηχημένος, traduzida por “instruído” em Atos 18:25, como um 

conteúdo que “se refere ao Cristianismo como um modo de vida proposto e moldado por Cristo, por 

intermédio dos meios de graça na fé em Cristo”. Porém enfatiza, no caso de Apolo, “quão imperfeita esta 

instrução tinha sido no que diz respeito ao conteúdo doutrinário do Cristianismo pelo fato de que em 

relação à distinção do batismo cristão ele não sabia nada”. E por isso, conclui, “neste aspecto, ele estava 

no mesmo estágio dos discípulos (μαθηταί em 19:2)”, embora ressaltando que “ele já tinha, sob a 

influência da luz do conhecimento parcial e preliminar do cristianismo, experimentado um profundo e 

vivo fervor”. Ele comenta ainda sobre a expressão ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ Ἰησσῦ 

(“falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus”), como uma descrição de Apolo como alguém que 

apesar da “incompletude e até a falta de certa correção na compreensão em seu conhecimento cristão, 

veio a estar sob o controle do Senhor, capaz de ensinar, de acordo com a medida de sua compreensão, e 

com acurácia sobre Jesus, ainda que ele mesmo só tinha sido instruído. MEYER, 1877, v. 2, p. 144-145. 
8 Enquanto Toussaint entende que as vezes em que o nome de Priscila vem antes do nome de seu marido 

Áquila (Rom. 16:3) deve-se à sua ascendência nobre, outros comentaristas como Jamieson, Fausset & 

Brown entendem que provavelmente ela era a mais inteligente e devotada dos dois. Certamente, é digno 

de observação quão providencial foi que este casal tivesse ficado em Éfeso, quando Paulo navegou para 

a Síria, e sem dúvida alguma, isto é expressamente mencionado pelo historiador em Atos 18:19. Podemos 

ver aqui também um exemplo de não apenas o uso do leigo (lay agency), mas a instrumentalidade da 

mulher (female agency) do mais alto nível e com o mais admirável fruto, mas também da humildade e 

espírito ensinável de um mestre tão talentoso de sentar aos pés de uma mulher cristã e de seu marido. 

TOUSSAINT, 1985, v. 2, p. 405. JAMIESON, FAUSSET, BROWN, 1997, p. 205. 
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estava, por sua vez, fazendo. O caso mencionado do discipulado e formação de Apolo é 

um bom exemplo, mas já seria possível verificar um movimento, ainda incipiente neste 

sentido, quando anteriormente houve o desdobramento da equipe missionária com Silas 

e Timóteo ficando em Beréia e Paulo seguindo para Atenas, o que vem a acontecer em 

alguns outros momentos a posteriori. 

E mais, tornou-se um movimento que se reproduziu e se multiplicou com a mesma 

identidade ministerial pautada na evangelização, discipulado e plantação de igreja, tendo 

a formação de liderança como elemento transversal. Observe-se que o relato posterior 

aponta que em dado momento o próprio Apolo decidiu percorrer a província de Acaia e 

particularmente ir à sua capital, Corinto (Atos 19.1), iniciativa que provavelmente deu 

início a uma relação duradoura de intercâmbio espiritual entre as igrejas em Corinto e 

Éfeso (1ª Coríntios 16.19). Aquele núcleo da igreja que floresceu em Éfeso mesmo na 

ausência de Paulo, formado por Priscila, Áquila, Apolo e provavelmente, por mais alguns 

irmãos, apoiou este desejo de Apolo, e até mesmo uma correspondência foi enviada aos 

crentes coríntios pedindo que recebessem Apolo e o tratassem como um irmão cristão. 

Em outras palavras, é possível encontrar nesta secção da narrativa de Lucas sobre o 

progresso do cristianismo em Éfeso, o início de um movimento de plantação de igrejas, 

fruto da iniciativa apostólica inicial de Paulo, porém sem que este movimento tivesse nele 

necessariamente o vetor de protagonismo, demonstrando o quão efetivo tinha sido o 

discipulado de Paulo sobre Áquila e Priscila, e destes sobre Apolo. Assim, fica claro que 

o discipulado havia se tornando o meio preferencial de formação de liderança, dentro de 

um contexto de plantação de igrejas saudáveis e autossustentáveis9. 

Portanto, da mesma maneira como a multiplicidade dos obreiros foi enfatizada no 

início da seção sobre a segunda viagem missionária como uma característica daquele 

momento histórico, aqui novamente fica claro o mesmo recorte histórico-exegético. 

Surgiu um movimento missionário coordenado e controlado pelo Espírito Santo, por meio 

 
9 Kistemaker comenta sobre a influência de Apolo em Corinto, lembrando que “como resultado de seu 

trabalho, a igreja de Corinto até teve uma facção conhecida como os seguidores de Apolo (1ª Coríntios 

1.12; 3.4)”. Sobre este segmento, embora tenha repreendido os coríntios pelas facções dentro da igreja, 

“Paulo fala favoravelmente sobre o trabalho de Apolo de ensinamento e pregação das Escrituras a judeus 

e gentios e do fortalecimento das igrejas na Acaia (1ª Coríntios 3.5–6, 4.6; 16.12)”. Parte do trabalho de 

Apolo, que foi feito na ausência de Paulo, mas sob o mentoreamento e supervisão espiritual de Priscila e 

Áquila, era o de publicamente combater os judeus e de provar, por meio do Antigo Testamento, que Jesus 

era o Cristo. Assim, por meio desta obra apologética e evangelística, como salienta Kistemaker, “na 

providência de Deus, Apolo preencheu o lugar de Paulo em Corinto, onde ele, valentemente, defendeu a 

fé cristã em face da oposição dos judeus”. Assim, ele conclui afirmando que o trabalho de Paulo e Silas, 

proclamando Jesus como o Messias, é completado também por Apolo, que na ausência deles, deu 

continuidade a essa gloriosa tarefa. KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 226-227. 
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de obreiros diversos, com diferentes experiências e dons espirituais, realizando a obra de 

Deus (missio Dei), por meio da obra da Igreja (missio Ecclesiae). Esta obra continua com 

o tríplice propósito de evangelizar, discipular e plantar igrejas, com a formação de 

liderança como linha transversal para garantir saúde, firmeza, sustentabilidade e 

multiplicação do Reino de Deus na expansão da Igreja10, ainda que obviamente houvesse 

diferenças circunstanciais sob o controle de Deus. 

 

4.1 OS MOVIMENTOS CONSOLIDADORES DO FATOR ÉFESO 

A análise do capítulo 19 do livro de Atos é especialmente importante para este 

momento do estudo, porque inicia a descrição mais detalhada do ministério de Paulo na 

estratégica cidade de Éfeso, na qual ficaram mais evidentes os movimentos 

consolidadores do Fator Éfeso mencionados en passant anteriormente. A importância 

daquela cidade, na qual Paulo chegou, após passar pelas regiões mais altas11, merece 

comentário de Kistemaker, particularmente no aspecto da sua importância religiosa, o 

que pode ser avaliada pela menção ao templo da deusa Artemis, objeto de grande 

controvérsia mais tarde na narrativa lucana12. A princípio, a narrativa trata daqueles doze 

discípulos (Atos 19:1-7) mencionados por Lucas por causa do encontro deles com Paulo, 

os quais não tinham um conhecimento completo da obra de salvação em Cristo, 

 
10 Esta relação tríplice – Reino, Igreja e Discipulado – é enfatizada por Jeremias ao lembrar que “assim 

como a basileia é impensável sem a oração, também é impensável sem a vivência do discipulado” 

JEREMIAS, Joachin. Teologia do Novo Testamento. São Paulo: Hagnos, 2008, p. 301. 
11 “A referências às terras altas significa que Paulo não viajou pela estrada romana usual em direção ao 

oeste passando por Colossenses e Laodiçeia no Vale do Lico, cidades que ele não visitou (Col.2:1). Ao 

contrário, ele tomou uma rota mais direta para Éfeso pelo meio do Vale do Rio Caistro. Se estas terras 

altas apontam para a Galácia do Norte é ainda um ponto em discussão entre estudiosos [...] A província 

da Ásia incluía a parte oriental da Ásia Menor. Os Romanos tomaram este país por volta de 130 a.C., e 

depois estenderam o nome para todo o continente. Era uma jóia do Império Romano, junto com a África, 

e era uma província senatorial, cheia de grandes cidades como Éfeso, Esmira, Pérgamo, Tiatira, Sardes, 

Filadélfia, Laodicéia (as 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3), Colossenses, Hierápolis, Apamea etc. IO 

helenismo tinha total influência aqui. ROBERTSON, 1982. 
12 Éfeso se tornaria a base de operação de Paulo durante sua terceira viagem missionária. TOUSSAINT, 

1985, v. 2, p. 409. Éfeso estava situada ao sul do rio Caÿster e a menos de 5 km do mar Egeu, para dentro 

do continente [...] nos séculos anteriores, Éfeso, onde o tráfego marítimo encontrava o terrestre, tinha sido 

o centro comercial líder da província da Ásia. Mas no tempo de Paulo, o porto de Éfeso estava tão 

obstruído por lodo que os navios tinham dificuldade de aportar ali e eram forçados a ir para outro lugar. 

Muito embora o porto cheio de lodo tivesse causado o inevitável declínio em influência comercial, Éfeso 

tinha, ainda assim, ultrapassado Pérgamo em importância, e os romanos tornaram-na capital da província 

da Ásia (a Turquia ocidental), mais para os fins do século 1º a.C. Por volta da metade do século 1º d.C., 

a cidade pode ter tido mais de 200 mil habitantes, sendo que o templo da deusa Ártemis (Diana), 

considerado o maior edifício dessa época e uma das sete maravilhas do mundo antigo, atraía multidões 

de fiéis a Éfeso e um negócio lucrativo fundindo santuários de prata e imagens de Ártemis. 

KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 235. 



95  

 

especificamente do batismo com o Espírito Santo no momento do batismo de água13, pois 

segundo o texto, haviam sido batizados apenas no batismo de João Batista (18:4-7)14. Há 

uma clara similaridade entre o que Priscila e Áquila fizeram por Apolo e o que Paulo fez 

aqui por esses discípulos, mesmo que em direção reversa, ou seja, é o apóstolo que agora 

replica a ação de seus discípulos, pois assim como Priscila e Áquila ensinaram Apolo 

sobre o evangelho de Cristo que o fortaleceu, do mesmo modo Paulo guiou esses 

seguidores de João para um conhecimento mais profundo da redenção em Jesus15. 

Ainda que se possa antever a obra evangelizadora e a obra discipuladora 

confirmatória que consolidam o Fator Éfeso neste episódio de Paulo com os doze 

discípulos, é somente a partir da secção seguinte no mesmo capítulo 19, que isto ficou 

mais claro, quando então é mencionado o que ele fez, tanto na sinagoga de Éfeso por três 

 
13 Eles provavelmente queriam dizer que não tinham ouvido que Ele tinha sido concedido ou estava sendo 

dado. Uma construção similar no grego está em João 7:39 (“Isto ele disse com respeito ao Espírito que 

haviam de receber os que nele cressem; pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus 

não havia sido ainda glorificado”). Além disso, João Batista tinha claramente predito a obra do Espírito 

Santo que estava por vir (Mat. 3:11; Mc 1:8; Lc 3:16; cf. Jo 1:32–33). TOUSSAINT, 1985, v. 2, p. 409. 
14 Para Jamieson, Fausset & Brown, eles estavam “no mesmo estágio de conhecimento cristão de Apolo no 

princípio. Eram provavelmente recém-chegados e não tinham tido qualquer comunicação ainda com a 

igreja em Éfeso. JAMIESON, FAUSSET, BROWN, 1997, p. 205. Porém, Kistemaker entende de maneira 

diversa, ao contrastar Apolo e esses doze discípulos, ressaltando que apesar de Apolo conhecer somente 

o batismo de João, ensinava corretamente sobre Jesus, conforme as Escrituras (Atos 18:24,25). Já aqueles 

discípulos “permaneceram estreitamente associados com João Batista” e “numa fase que era introdutória 

à fé cristã. E porque eles estavam nessa fase, Lucas e Paulo zelosamente usaram o termo discípulos 

(aprendizes) e crer (consentir)” para descreve-los e ao que acaba por acontecer com eles. O ponto de 

contraste não era entre João e Cristo em termos pessoais, mas entre o batismo de água para 

arrependimento e o prometido batismo do Espírito das mãos do seu Mestre que vinha após ele para uma 

nova vida. Estes discípulos estavam totalmente às cegas em relação a todos estes fatos, ou pelo menos o 

significado deste batismo. KISTEMAKER, 2016, p. 236-237. 
15 Os quatro derramamentos do Espírito Santo registrados em Atos foram confirmados pelos apóstolos: em 

Jerusalém, pelos doze; e em Samaria, por Pedro e João; em Cesareia, por Pedro e em Éfeso por Paulo. 

Será que o livro de Atos ensina que o batismo com o Espírito Santo resulta em glossolália? A resposta é 

não. Primeiro, o derramamento do Espírito em Éfeso não foi um batismo no Espírito, mas no nome de 

Jesus. Depois da cerimônia completa é que Paulo impôs as mãos sobre os discípulos de João e eles 

receberam o Espírito Santo. Essa foi a confirmação de que desde então eles eram cristãos e haviam 

experimentado a conversão genuína. Segundo, numerosas pessoas foram batizadas e não falaram em 

línguas: os 3 mil crentes em Jerusalém no dia de Pentecoste (2.41); o oficial etíope (8.38–39); Paulo em 

Damasco (9.18); Lídia e sua casa (16.15); e o carcereiro filipense e sua família (16.33). Terceiro, muitas 

pessoas que creram foram cheias do Espírito Santo, mas não falaram em línguas: Pedro perante o Sinédrio 

(4.8); Estêvão se dirigindo ao Sinédrio (7.55); e Paulo confrontando Elimas (13.9). Em resumo, o Novo 

Testamento não apoia a crença de que o recebimento do Espírito Santo resulta no falar em línguas. Pelo 

contrário, a evidência histórica em Atos mostra que todos os cristãos que foram cheios do Espírito Santo 

testemunharam de Jesus Cristo de maneira inteligível. Conforme a promessa de Jesus (1.8), o Espírito 

Santo desceria sobre judeus, samaritanos e gentios. Depois que o Espírito Santo foi derramado sobre os 

membros da família de Cornélio (ou seja, gentios [“até aos confins da terra”, 1.8]), a promessa parece ter 

se cumprido. Como, então, podemos explicar o incidente em Éfeso? Uma resposta possível seria 

considerar a extensão da igreja de Jerusalém, Samaria e Cesareia como a primeira fase da missão do 

trabalho entre judeus, samaritanos e gentios. Uma segunda fase se relaciona ao trabalho de evangelização 

de pessoas que tinham um conhecimento limitado de Cristo, mas depois foram instruídas na verdade do 

evangelho. Se considerarmos a primeira fase como extensiva; então, a segunda é intensiva. 

KISTEMAKER, op. cit., v. 2, p. 241. 
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meses, como na escola de Tirano por dois anos. Aí então os elementos consolidadores do 

Fator Éfeso se estruturaram de modo completo, de modo que até o presente momento 

deste recorte exegético, inclusive quando Éfeso entra em cena, o que se pode perceber é 

uma série de vislumbres preparatórios, inclusive na evolução do pensamento e da prática 

missiológica de Paulo à medida que a obra está sendo realizada. 

Agora, a partir deste instante da narrativa de Lucas pode se delinear claramente o 

que se constituiu este Fator Éfeso, que foi exposto exaustivamente pelo próprio apóstolo 

no último encontro com os presbíteros de Éfeso no porto de Mileto (Atos 20). Observe-

se que depois do encontro com os doze discípulos, Paulo frequentou por três meses16 a 

sinagoga “onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de 

Deus” (Atos 19:8 - do grego, ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος καὶ πείθων 

περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ17). A expressão adverbial de modo em português – “falava 

ousadamente” – deriva do verbo grego ἐπαρρησιάζετο, o imperfeito do verbo 

παρρησιάζομαι, diferenciando-se de outros verbos e sinônimos relacionados à fala e 

expressão humana em geral encontradas nas Sagradas Escrituras18. Ela denota a ideia de 

um discurso ou de uma fala sem impedimento, como resultado da ausência de medo e 

presença de grande coragem, como havia acontecido com Apolo nesta mesma sinagoga 

 
16 Quando Paulo, a caminho de Jerusalém, esteve brevemente em Éfeso (18.19), ele imediatamente foi à 

sinagoga, onde discutiu com os judeus. Seus ouvintes ficaram satisfeitos com seus ensinamentos e 

rogaram-lhe que ficasse com eles. Embora ele recusasse o convite, prometeu-lhes que voltaria. Lucas dá 

a impressão de que Paulo e sua audiência judaica tinham desenvolvido um relacionamento amigável. 

Quando Paulo retornou a Éfeso, ele imediatamente foi para a sinagoga e se empenhou num ministério de 

ensino em tempo integral. Por causa das associações amigáveis que ele tinha com os judeus efésios, ele 

pôde ensinar por um período de três meses. Em outros lugares, Paulo instruiu o povo na sinagoga por um 

tempo limitado, mas em Éfeso ele teve permissão para continuar por toda uma estação. KISTEMAKER, 

2016, v. 2, p. 242. Outra possibilidade é que a natureza cosmopolita de Eféso fazia com que mesmo os 

judeus fossem mais tolerantes, conforme especula TOUSSAINT, 1985, v. 2, p. 410. 
17 HOLMES, 2011-2013. 
18 Há palavras, tanto em hebraico como em grego, que se referem especificamente ao “falar”, “discursar”, 

incluindo ָדַבר (dābar), ָאַמר (ʾāmar), ָקָרא (qārāʾ), em hebraico, e λέγω (legō) e παρρησιάζομαι 

(parrēsiazomai) em grego, que revelam formas diferentes de faar na Bíblia, especialmente quando se trata 

de palavras relacionadas ao culto, profecia ou pregação. Os profetas estavam envolvidos tanto na 

recepção, como na proclamação da “palavra do Senhor” (dĕbar yhwh). Semelhantemente, no NT, os 

apóstolos e presbíteros pregavam a palavra de Deus (isto é, o evangelho de Jesus Cristo, Mc 16:15; Rom 

1:15, 20; 2 Tim 4:2). Paulo argumenta que a fé não pode existir sem ouvir o evangelho, provendo ampla 

razão para ele verbalmente compartilhar o evangelho com todos com quem ele interagia (Rom 10). O uso 

do verbo ָדַבר (dābar) “falar” e do substantivo, ָדָבר (dābār). “palavra” no AT, refere-se à atividade de falar 

palavras e sentenças, em muitos casos, com foco no resultado destas palavras. Na literatura profética, 

dābar refere-se tanto à palavra recebida de Deus (Amos 3:8), como a palavra proclamada (Jer 20:8), com 

o verbo sendo empregado em várias significantes frases relacionadas à revelação divina (Isa 1:20; 16:13; 

22:25; 25:8; 37:22; 40:5; 58:14; Joel 3:8; Ob 18). No NT, a palavra mais usada é λέγω (legō). “dizer”, 

“contar”, referindo-se genericamente ao ato da comunicação verbal (Luke 13:6). ATWOOD, Paul L. 

Speaking. In: MANGUM, Douglas; BROWN, Derek R.; KLIPPENSTEIN, Rachel et al. (Org.). Lexham 

Theological Wordbook. Bellingham, WA: Lexham Press, 2014. Disponível em: 

<https://www.logos.com/product/45638/lexham-theological-wordbook>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
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de Éfeso em Atos 18:24 e que agora voltou a acontecer com Paulo19. Assim, a persuasão 

de Paulo era instrumental, por meio do diálogo e argumentação, visto que os particípios 

gregos que qualificam a maneira como ele falava são διαλεγόμενος e πείθων, ou seja, 

dialogar e persuadir. Em plena ação sobre Paulo estava o convencimento do Consolador, 

que é sempre o agente causal do convencimento, conforme se depreende do uso de um 

verbo diferente, por exemplo, em João 16:820, quando se trata da obra soberana, poderosa 

e irresistível do Espírito Santo. 

Paulo, então, apartou-se da multidão e separou os discípulos para se reunirem. Ele 

discorria (do grego, διαλέγομαι), da mesma forma – Lucas usa a mesma raiz verbal, por 

sinal – que Paulo já havia feito na sinagoga, e que a partir dali passou a fazer diariamente 

por dois anos21 na escola de Tirano, um nome e personagem cuja identidade é objeto de 

 
19 E isto ocorre ao longo de três meses, o que caracteriza ainda maior ousadia espiritual por parte do 

apóstolo, uma característica que vinha desde a experiência contada por Barnabé (Atos 9:27), quando o 

recém convertido Saulo pregava em Damasco. Este “falar ousadamente” também já tinha sido praticada 

por ele em Icônio, diante da perseguição dos judeus (Atos 14:3) e é claramente ensinado pelo apóstolo na 

epístola aos Efésios (Efésios 6:20). Por isso, ele mesmo preso, se impôs pregar com ousadia, como era 

seu dever como missionário (“pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado 

para falar, como me cumpre fazê-lo”). Este “falar ousadamente” é explicitado também por meio de 

particípios – “dissertando e persuadindo” (do grego, διαλεγομενος και πειθων), sendo o primeiro 

(διαλεγομενος, voz média de λέγω, “conversar, discursar com alguém, argüir, discutir, debater”) e o 

segundo (πειθων, particípio do presente do verbo ἐπισείω “urgir”, “apressar”, “dar celeridade”. O uso 

destes dois particípios parece denotar que havia firmeza e senso de urgência na fala de Paulo, sem, 

entretanto, tornar sua argumentação rude, desrespeitosa ou autoritária. Era, antes, um diálogo persuasivo, 

que buscava convencimento pela compreensão do Evangelho, e não pela imposição de um pensamento 

que levasse terror ao ouvinte, nem motivasse uma adesão involuntária e superficial. STRONG, 2002. 
20 O verbo “convencerá” é tradução de ἐλέγχω (elenchō), que tem o sentido de “repreender”, “expor” um 

erro, que é a tradução usual na Septuaginta de ָיַכח (yākaḥ) e que no NT pode se referir a “reprovar o 

pecado” (Lc 3:19; 1 Tim 5:20), a fim de corrigir a pessoa. Pode também se referir à condenação legal de 

um crime (Tg. 2:9) e à exposição de coisas escondidas nas trevas (John 3:20) como metáfora para 

revelação de coisas erradas. ROBERTSON, Michael. Discipline. In: MANGUM, Douglas; BROWN, 

Derek R.; KLIPPENSTEIN, Rachel et al. (Org.). Lexham Theological Wordbook. Bellingham, WA: 

Lexham Press, 2014. Disponível em: <https://www.logos.com/product/45638/lexham-theological-

wordbook>. Acesso em: 10 dez. 2018. Por isso, para Meyer, o Espírito Santo “convencia a mente dos 

homens” a optar por aquilo que começava a fazer sentido para eles, baseado nos argumentos de Paulo, 

salientando-se, por óbvio, a operação exclusiva, poderosa e soberana de convencimento do Espírito Santo. 

MEYER, 1877, v. 2, p. 155. 
21 De acordo com Atos 20:31, o período em Éfeso foi de três anos. Considerando que era costume contar 

parte de uma unidade como um todo, seu ministério pode ter durado entre dois e três anos. TOUSSAINT, 

1985, v. 2, p. 410. Alguns comentaristas explicam que esta dissertação diária seria possível, porque 

aparentemente, Tirano permitia que mestres itinerantes fizessem palestras em sua escola, inclusive com 

certa evidência em algum manuscrito grego de que esta escola estaria aberta diariamente das 11:00 às 

16:00. Sobre a variante manuscritológica, Bruce entende que “não há qualquer razão para se duvidar da 

autenticidade da nota do texto ocidental”, ainda que haja hesitação de tradutores de incluí-la no texto do 

Novo Testamento”, devido à ausência nos manuscritos mais importantes. BRUCE, 1977, p. 389. Porém, 

Jamieson, Fausset & Brown lembram que durante alguma parte deste período ele deve ter ido uma 

segunda vez a Corinto, que não foi registrada por Lucas, visto que a visita seguinte, registrada em At 

20:2, 3, é duas vezes chamada de a terceira visita (2 Co 12:14; 13:1). Já próximo de encerrar esta longa 

permanência em Éfeso, conforme vemos em 1 Co 16:8, ele escreveu 1 Coríntios e talvez a carta aos 

Gálatas, embora neste último caso haja controvérsias. JAMIESON, FAUSSET, BROWN, op. cit., p. 205-

206. 
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opiniões divergentes22. Alguns comentaristas falam com certa segurança sobre este 

período de tão grande investimento do apóstolo para a proclamação do Evangelho e 

discipulado dos convertidos23, o que demonstra como bastante provável de ter sido este o 

modus operandi Paulino (discipulado e formação de liderança). Ele posteriormente 

descreveu como sendo uma “grande porta” aberta pelo Senhor24 (“Ficarei, porém, em 

Éfeso até ao Pentecostes; porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu; 

e há muitos adversários.” – I Coríntios 16:8,9)25. 

 
22 Para alguns comentaristas, a escola de Tirano foi construída por ele, ou em sua homenagem, ou até 

mesmo, para o uso pelo apóstolo, tendo recebido este nome de um patrono que lhe teria dado condições 

para pagar pelo uso das instalações. A origem do nome, originalmente usada par um rei, príncipe ou 

nobre, e de onde vem a expressão “tirânico”, é levada em conta na versão arábica que adiciona “na 

habitação de um dos grandes homens”, indicando que seria um líder autocrático na Ásia, razão porque a 

versão etíope diz que “Paulo ensinava diariamente diante da corte e dos governantes”. Alguns outros 

compreendem Tirano como uma menção feita a um filósofo com este nome, porque seu estilo 

constrangeria os ouvintes e assistentes em suas palestras. Além destas possibilidades, poderia ser o nome 

de um bispo de Tiro, martirizado sob Diocleciano. Outros, como Mathew Henry e Meyer entendem que 

Tirano foi uma escola de judeus ao lado da sinagoga, como era comum encontrar em grandes cidades, e 

que chamavam de Bethmidrash, a casa dos questionamentos, da repetição, em alusão à midrash judaica, 

o que indicaria que Paulo, embora deixasse o uso da sinagoga, ele o fez progressivamente sem nunca 

deixar de vez, permanecendo por perto, sempre que possível. Para Meyer, Tirano (o mesmo nome em 

obras como Apollod. ii. 4. 5; Boeckh, Corp. Inscr. 1732; 2 Macc. 4:40; Joseph. Antt. xvi. 10. 3, Bell. i. 

26. 3; e entre os Rabbis טורנום, ver Drusius in loc.) é usualmente considerado como um mestre gentílico 

de retórica (Lange and Baumgarten, comparando com Ewald, p. 516), que tinha uma casa para palestras 

e discusões de natureza sofista, e que provavelmente é a mesma pessoa descrita por Suidas: Τύραννος· 

σοφιστὴς περὶ στάσεων κ. διαιρέσεως λόγου βιβλία δέκα. Mas, como Lucas não descreve um rompimento 

definitivo de Paulo com a sinagoga e uma ida completa para os gentios, como em 18:6, 7, 13:46, este 

novo lugar de instrução (σχολή, uma sala de ensino, expressão usada por Plutarco e em outras obras), 

percebe-se que os judeus (Ἰουδαῖοι, que inclusive são mencionados em primeiro lugar no v.10) 

continuaram ouvindo-o, o que faria com que Tirano, sendo gentio, tivesse que ser considerado σεβόμενος 

τὸν θεόν, como em Justus, 18:7, um detalhe que dificilmente Lucas teria deixado passar em branco (veja 

18:7). A opinião de Hammond é preferível: que Tirano deve ser considerado um mestre judeu que tinha 

uma sinagoga privada, ou uma Beth Midrash בית מדדש (“in Beth Midrasch docuerunt traditiones atque 

earum expositiones,” Babyl. Berac. f. 17. 1; veja Lightfoot. ad Matth. p. 253 f.; Vitringa, Synag. p. 137). 

Assim, Paulo ao retirar cristãos de uma sinagoga pública para uma sinagoga particular evitaria 

aborrecimentos e garantiria mais segurança. A objeção de inconsistência nesta interpretação não tem 

muito peso. MEYER, 1877, v. 2, p. 155-156. 
23 Enquanto Kistemaker escreve: “Tirano usava a escola de manhã e, quando o calor do dia se tornava 

opressivo, Paulo podia usar a escola enquanto os cidadãos almoçavam e descansavam. Bruce acrescenta 

que o entusiasmo de Paulo fazia com que seus ouvintes fossem contagiados com “sua energia e zelo, a 

ponte de eles se prontificarem a sacrificar sua sesta para ouvi-lo. Presumivelmente, Paulo trabalhava no 

seu ofício durante as horas da manhã para se sustentar financeiramente (veja 18.3; 20.34; 1ª Coríntios 

4.12)”, Hanson entende que talvez esta informação sobre a regularidade do ensino de Paulo na escola de 

Tirano tenha a ver com o desejo de Lucas de retratá-lo como um missionário capaz de interagir 

intelectualmente, em pé de igualdade com pensadores e filósofos do seu tempo, como no caso de Atenas 

(At.17). HANSON, R. P. C. The Acts “Nova Bíblia de Clarendon”. Oxford: Oxford Press, 1967, p. 191. 
24 Em Éfeso, florescente pelo comércio e pelas artes, com seu famoso templo de Diana e os festivais 

(ʼΕφεσία, Locella, ad Xen. Eph. p. 132), estrangeiros estavam continuamente indo e vindo de todas as 

partes da Ásia Menor, judeus e gentios, os últimos certamente por causa da adoração no templo de Diana. 

O impacto do ensino de Paulo fez muitos se animarem a ouvi-lo (1 Cor. 16:9. —Ἕλληνας incluem aqui 

tanto prosélitos como gentios, conforme Atos 11:20. A escola privada de Tirano garantia acesso aos 

gentios, o que não teria sido o caso com a sinagoga. MEYER, 1877, v. 2, p. 156-157. 
25 Jamieson, Fausset & Brown entendem que “esta é ‘a grande porta’ (1 Co 16:9), que o levou a fazer de 

Éfeso seu quartel general por um período tão grande”, e que “o caráter incansável e variado de suas 

atividades aqui podem ser melhor vistos na sua fala subsequente aos presbíteros de Éfeso (At 20:17)”. A 
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De fato, Kistemaker chama este período do ministério de Paulo como “uma escola 

de teologia para treinar futuros líderes para o desenvolvimento da igreja na província da 

Ásia”, e especula que “os estudantes talvez trabalhassem como empregados normais no 

período da manhã e depois iam à escola de instrução religiosa”. Se esta possibilidade 

pudesse ser comprovada, esta dupla jornada – longas horas de trabalho e estudo – “dão 

testemunho do entusiasmo dos primeiros cristãos, e esse testemunho não ficou perdido 

no mundo pagão”, o que explicaria então que se diga que tal obra deu ensejo a que “todos 

os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos” (Atos 

19:10)26. O fato é que algumas igrejas surgiram em Colossos, Laodicéia e Hierápolis, seja 

pelos próprios esforços do apóstolo, “ou daqueles que ele enviou em diferentes direções, 

como Epafras, Árquipo, Filemom (Colossenses 1:7; 4:12–17; Filipenses 1:23) 27, o que 

demonstra indubitavelmente que um forte movimento de plantação de igrejas estava em 

curso e que tinha forte conexão com o discipulado em Éfeso que fornecia plantadores e 

futuros líderes para estas igrejas. 

Por isso, o aspecto mais notável, para os fins deste trabalho, é destacado por 

Kistemaker, ao enfatizar o desdobramento desta evangelização e discipulado de Paulo, 

em termos de formação de liderança e da criação de um movimento de plantação de 

igrejas, conforme já mencionado28. Por tudo isto, Éfeso passou à história como um dos 

mais importantes para o cristianismo do primeiro século, o que justificaria por si só, a 

 
avaliação feita por Baumgarten, citado por Jamieson, Fausset & Brown, é que Éfeso se tornou o “centro 

eclesiástico de toda a região, e assim permaneceu por muito tempo sem dúvida alguma”. JAMIESON, 

FAUSSET, BROWN, 1997, p. 206 
26 Ele calcula que, em números redondos, este investimento totalizaria três anos, pois o costume judaico era 

considerar parte de um ano como um ano completo, demonstrando assim que “tanto o professor quanto 

os alunos demonstraram uma vontade indomável em ganhar a vida e ajudar no progresso do evangelho” 

KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 244. 
27 Toussaint assim também concorda, e até especula em relação às igrejas mencionadas no Apocalipse como 

sendo frutos deste momentum, afirmando que “tão efetivo foi este trabalho que o Evangelho se espalhou 

por toda a província da Ásia, na costa oeste da atual Turquia” e por isso, alguns creem até “que as sete 

igrejas do Apocalipse 2, 3 começaram nesta época, embora não se possa afirmar categoricamente. 

TOUSSAINT, 1985, v. 2, p. 410. 
28 Para ele é possível supor que “os alunos de Paulo se tornaram pastores e que eles desenvolveram 

congregações na Ásia Menor ocidental”, considerando-os como “instrumentos na pregação da palavra do 

Senhor tanto a judeus como a gregos”. E cita como exemplos, Epafras, considerado “um fiel ministro do 

evangelho em Colossos (Colossenses 1.7), Laodiceia e Hierápolis (Colossenses 4.12–13)” e até mesmo 

presente com Paulo em Roma durante a primeira prisão de Paulo como seu “companheiro de algemas”. 

Outro foi Tíquico, natural da província da Ásia (Atos 20.4), um colaborador chegado de Paulo, a ponto 

de chama-lo de conservo (Cl 4.7), ministro fiel (Ef 6.21). Outros foram Trófimo, da Ásia (20.4), Filemom 

e Arquipo, companheiros de lutas de Paulo em Colossos (Fm 1–2). Kistemaker ainda acrescenta, em uma 

perspectiva de longo prazo, os desdobramentos desta formação de liderança e seus impactos, mesmo 

depois da partida de Paulo de Éfeso, pois seria possível até “que os discípulos (v. 9) que tinham recebido 

o batismo de João estivessem entre os alunos de Paulo”, e seu sucessor, Timóteo (1ª Timóteo 1.3) e, mais 

tarde, até o próprio apóstolo João vem a servir na igreja de Éfeso. KISTEMAKER, op. cit., v. 2, p. 245. 
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tese do Fator Éfeso. Ao tratar da sucessão de Paulo para Timóteo e às recomendações 

feitas nas epístolas pastorais, especialmente em I Timóteo, Calvino (1982) chega a 

afirmar que esta epístola lhe parecia ter sido escrita visando outros além de Timóteo” A 

razão, ele explica assim: “eu, certamente, não nego que Paulo se propusera também a 

ensina-lo e a admoesta-lo [no exercício do ministério pastoral], mas minha opinião é que 

esta epístola se contém muitas coisas que seria supérfluo escrever, caso se tratasse 

unicamente de Timóteo”29, talvez sugerindo múltiplos destinatários e recipientes da carta. 

Assim, para o genebrino, o trabalho feito por Paulo de formar líderes para a Igreja de 

Cristo certamente teria em Timóteo um exemplo claro do poder da mentoria sobre aquele 

jovem pastor que o sucedera, conforme agora ele exortava que fosse replicado por 

Timóteo para a sua liderança (“E o que de minha parte ouviste através de muitas 

testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a 

outros” - II Timóteo 2:2). 

Como de costume, no contexto da condução sobrenatural do ministério paulino, a 

narrativa sobre o tumulto provocado por Demétrio e os que viviam da idolatria a Diana 

dos Efésios como reação aos ensinamentos cristãos (Atos 19:23-41/20:1), os 

desdobramentos da situação levaram Paulo a tomar decisões sob o controle da 

providência divina30, em relação à obra e aos obreiros que o acompanhavam31, inclusive 

 
29 CALVINO, Juan. Comentarios a las Epistolas Pastorales de San Pablo. Michigan: TELL Ed, 1982, p. 

19. 
30 A relação entre as escolhas e decisões do apóstolo e a Providência Divina ficam claras no texto da 

Confissão de Fé de Westminster (CAPÍTULO V) “I. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua 

infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas 

as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, 

dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. II. 

Posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas 

acontecem imutável e infalivelmente, contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam 

conforme a natureza das causas secundárias, necessárias, livre ou contingentemente. III. Na sua 

providência ordinária Deus emprega meios; todavia, ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra 

eles, segundo o seu arbítrio. VII. Como a providência de Deus se estende, em geral, a todos os crentes, 

também de um modo muito especial ele cuida da Igreja e tudo dispõe a bem dela. CONFISSÃO de Fé de 

Westminster: o Catecismo Maior. o Breve Catecismo. 1. ed. esp. São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 

1991.p.28, 29. 

  
31 Paulo, primeiramente, “resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia e 

enviou “dois daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto à Macedônia”. Em relação à obra, 

Kistemaker comenta que a brevidade deste segmento do capítulo não deveria esconder o fato histórico de 

que efetivamente “Paulo foi para Macedônia e Acaia (20.1–2), pregou o evangelho até o Ilírico (atual 

Iugoslávia: veja Rm 15.19). Ele também escreveu sua carta aos Romanos, presumivelmente enquanto 

estava em Corinto (Rm 16.22–23), e procedeu a coleta em favor dos santos em Jerusalém (1Co 16.1–3)” 

e tudo isso, “dentro de um período de apenas dois anos”. Se durante a segunda viagem missionária de 

Paulo, as cidades de Tessalônica e Corinto haviam se tornado centros cristãos, durante sua terceira 

jornada, Éfeso se tornou o ponto focal do Cristianismo. De todos os lados do mar Egeu (norte, leste e 

oeste), centros da fé cristã dominavam o panorama. Desses portos, o evangelho se espalhou por toda a 

bacia do Mediterrâneo. Mesmo assim, Paulo não estava satisfeito. O desejo de seu coração era ir a Roma, 
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reunir os discípulos para conforta-los e fortalece-los com muitas exortações, sendo este 

justamente o propósito inicial da sua segunda viagem missionária (Atos 15.36 e 16.1–

5)32. O texto revela também que depois deste período de fortalecimento das igrejas que 

fundara em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto, Paulo planejava chegar até Jerusalém. 

Ele queria participar das celebrações do Pentecoste (20.16), levar os donativos para os 

pobres (Rm 15.26–27; 1 Co 16.1–3; 2 Co 8.1–9) e se reunir com Tiago e os anciãos da 

igreja mãe. (At 21.18–19). Depois daquela temporada de três meses na região da 

Macedônia, Filipos e Tessalônica (Atos 20:1-3), Paulo nem chegou a voltar a Éfeso33, 

“porque já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia”. 

Depois do episódio em Trôade (Atos 20:7-12)34, onde passou uma semana35, ele 

 
a capital do Império. Ao longo do seu evangelho, Lucas dirigiu sua atenção a Jerusalém como o centro 

onde Jesus morreu, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus. Em Atos, Lucas dirige sua atenção a Roma, 

de onde a mensagem da salvação se estenderia até aos confins da terra (1.8). Em relação aos obreiros 

Erasto e Timóteo, Lucas nada relata sobre o trabalho de Timóteo durante sua estada em Éfeso, embora 

ele tenha anteriormente mencionado o seu nome com respeito à igreja de Corinto (18.5). Nós supomos 

que Timóteo tivesse vindo a Éfeso para auxiliar Paulo. A partir das epístolas de Paulo, nós ficamos 

sabendo que Timóteo lhe serviu de emissário em Corinto; e depois retornou para ele, em Éfeso (1Co 4.17; 

16.10–11). Agora Paulo o envia juntamente com Erasto para a Macedônia, presumivelmente para Filipos 

e Tessalônica. Além desse texto, o nome de Erasto aparece só duas vezes no Novo Testamento, em 

conexão com Corinto e o descreve como tesoureiro da cidade (Rm 16.23), e depois diz que Erasto 

permaneceu em Corinto (2Tm 4.20). KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 253-254. 
32 Lucas usa o verbo encorajar repetidas vezes para mostrar que onde quer que Paulo encontrasse crentes, 

ele dizia palavras de encorajamento (14.22; 15.32; 16.40). Paulo era o pai espiritual dos crentes no mundo 

gentio e ele se dirigia a eles como seus filhos espirituais (1Co 4.14; Gl 4.19; 1Ts 2.7, 11). 
33 Paulo já tinha decidido partir de Éfeso, visitar as igrejas da Macedônia e Acaia e viajar para Jerusalém. 

Por própria conta, decidiu (1Co 16.8) ficar em Éfeso até o Pentecoste, o que deve ter sido por volta de 

maio de 55 d.C. As visitas e viagens parecem ter ocupado um período bastante extenso; não se sabe 

quanto tempo Paulo ministrou aos crentes das igrejas de Filipos, Tessalônica e Bereia. Na Macedônia, 

Paulo esperou por Tito para informá-lo sobre a situação da igreja de Corinto (2Co 2.13; 7.6,13), mais uma 

vez enviou Tito a Corinto (2Co 8.6,16–17), e escreveu sua Segunda Epístola aos Coríntios. Depois, ele 

viajou para Corinto onde passou três meses (20.3), talvez os meses do inverno (1Co 16.6) de 56–57 d.C. 

Em Corinto, ele escreveu a Carta aos Romanos, recolheu os donativos financeiros para os santos em 

dificuldades em Jerusalém (Rm 15.26; 1Co 16.2–3; 2Co 8.2–4), viajou de volta pela Macedônia e, depois 

da Páscoa, navegou de Filipos para Trôade (20.6). Ele pretendia estar em Jerusalém antes do Pentecoste 

(20.16). KISTEMAKER, op. cit., v. 2, p. 280. 
34 Paulo passou a festa dos pães asmos em Filipos, depois ele e Lucas navegaram de Neápolis (a cidade 

portuária de Filipos) para Trôade. Com ventos favoráveis, a viagem através da ponta norte do Mar Egeu 

podia ser feita em dois dias (16.11). Mas em condições adversas, a jornada podia durar cinco dias e obrigar 

paradas em ilhas entre os dois portos. Paulo passou uma semana inteira em Trôade. O texto não esclarece 

a razão; talvez, mesmo embora seus companheiros tivessem precedido Paulo, eles não tivessem 

conseguido um navio de Trôade para a Síria. Lucas relata como Paulo ocupou as sete semanas entre o dia 

dos pães asmos e o Pentecoste: ele gastou cinco dias viajando entre Neápolis e Trôade (20.6); ficou uma 

semana em Trôade (20.6); levou quatro dias para viajar de Trôade a Mileto (20.13–16); gastou, talvez, 

mais uma semana na viagem de Mileto a Tiro (21.1–3); permaneceu uma semana em Tiro (21.4); e com 

paradas em Cesareia, ele precisava de pelo menos uma semana para viajar para Jerusalém (21.7–15). 

Segundo o registro fornecido por Lucas, Paulo tinha algum tempo de folga antes do Pentecoste. Idem, 

ibidem, p. 283-284. 
35 Somente os judeus, tementes a Deus, e cristãos, mantinham um calendário no qual a semana tinha sete 

dias. Eles o faziam de acordo com o relato da criação nos dois primeiros capítulos de Gênesis e o 

mandamento do Decálogo, que ordenava a guarda do sábado depois de trabalhar seis dias (Êx 20.8–11; 

Dt 5.12–15). Além do mais, os gregos e os romanos não tinham dias de descanso. Na verdade, o autor 
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convocou os Presbíteros, líderes da igreja de Éfeso, a se reunirem no porto próximo de 

Mileto para uma última conversa com aqueles que ele deixaria supervisionando a igreja 

em Éfeso e na região, e assim nunca mais voltaria a vê-los. Naquele encontro memorável, 

os princípios do Fator Éfeso, fomentados no coração do apóstolo ao longo de anos e agora 

devidamente consolidados, deveriam norteá-los como liderança da igreja em Éfeso, para 

a preservação e multiplicação das igrejas daquela região. Neste mesmo sentido, toda esta 

secção, ao relacionar crescimento numérico, orgânico e espiritual devido ao 

conhecimento e apego à Palavra de Deus, deixa claro que o tripé de sustentabilidade de 

uma igreja local é firmemente estruturado e está consolidado, respondendo pelo nome de 

Fator Éfeso. 

 

 
romano Sêneca zombava dos judeus e falava deles com desprezo por desperdiçarem um dia em sete. [...] 

Os judeus designavam os cinco dias da semana pelos números ordinais (o primeiro dia, o segundo dia, o 

terceiro, o quarto, o quinto). Esses eram seguidos pelos dias da preparação (sexta-feira) e o Sabá (sábado). 

Os cristãos primitivos adotaram essa nomenclatura. Porém, nos fins do século 1º, eles chamaram o 

primeiro dia da semana de Dia do Senhor para comemorar o dia em que Jesus se levantou do túmulo (Ap 

1.10; o documento do século 1º Didache 14.1). É interessante o fato de que atualmente o calendário grego 

enumera os dias da semana como Dia do Senhor, segundo, terceiro, quarto, quinto, dia da preparação e 

sábado. KISTEMAKER, 2016, p. 283-284. 
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5 PAULO E OS PRESBÍTEROS DE ÉFESO: MAIS DO QUE UM RELATÓRIO 

E UM SERMÃO DE DESPEDIDA 

O encontro de Paulo com os Presbíteros de Éfeso ocorre em Mileto, a antiga 

capital da Jônia, perto do estuário do rio Meander, cerca de 64 km de Éfeso1. Inicialmente, 

Paulo fez um relato de como foi sua atuação, desde que havia chegado na Ásia2. Há 

alguma discordância entre os estudiosos quanto à análise da preleção, mas fica claro que 

enfatiza que “a preocupação de Paulo era com os líderes da igreja3. 

Há uma eventual discussão dos comentaristas na análise da preleção em termos 

de seu conteúdo original em relação ao registro de Lucas4, inclusive envolvendo este 

discurso e a epístola aos Efésios5. A posição deste trabalho é que não há dúvida de que o 

relato é verdadeiro, foi produzido por uma testemunha ocular – Lucas – a qual, como 

naturalmente acontece em outras narrativas, imprime seus traços pessoais à narrativa, mas 

 
1 Um mensageiro podia cobrir a distância entre Mileto e Éfeso em dois dias, e os presbíteros precisavam 

do mesmo período para chegar a Mileto. Talvez Trófimo, que era natural de Éfeso (21.29), tenha servido 

de mensageiro e acompanhado os presbíteros quando eles foram se encontrar com Paulo. Nós presumimos 

que Paulo passou um dia exortando-os e instruindo-os. KISTEMAKER, 2016, p. 295. 
2 Toussaint entendeu esta passagem como sendo um dos tipos ou modelos de sermão de Paulo que Lucas 

disponibiliza em Atos (cf. 13:16–41; 14:15–17; 17:22–31). Aqui é um sermão ministrado a líderes 

cristãos, homens que ele amava profundamente. Este discurso tem três partes: (a) um relato revendo os 

três anos do ministério de Paulo em Éfeso (20:18–21), (b) uma descrição da situação presente (vv. 22–

27), e (c) as futuras responsabilidades dos Presbíteros de Éfeso (vv. 28–35). TOUSSAINT, 1985, v. 2, p. 

413. 
3 MARSHALL, 1982, p. 308. 
4 Marshal entende que esta preocupação era para que eles seguissem “seu exemplo de fidelidade” e 

estivessem dispostos a se dar tão livremente ao serviço da igreja como ele mesmo fizera”. MARSHALL, 

1982, p. 308. No que tange à questão que Guthrie qualifica como uma “relação do conteúdo dos discursos 

com a ipissima verba”, ou seja, que “o conteúdo é historicamente verdadeiro, mas as palavras são do 

próprio Lucas” GUTHRIE, 1970, p. 362, Green concorda que “há muitos traços da mão de Lucas nos 

discursos de Atos, porém, há boas razões para crer que ele não os inventou, ex nihilo por assim dizer, mas 

estava fazendo uma tentativa consciente de registrar a pregação missionária”. GREEN, 1984, p. 75. Na 

mesma direção, Kistemaker enfatiza a exatidão do registro feito pelo autor de Atos, e a consequente 

credibilidade deste relato registrado, porque “embora Lucas tenha registrado com precisão o conteúdo e 

as palavras dos outros sermões de Paulo, a despedida em Mileto é provavelmente a única que Lucas ouviu 

pessoalmente”. Inclusive, é preciso ressaltar, segundo ele, que este discurso “encontra-se numa das seções 

com “nós” em Atos”. Portanto, é o relato de uma testemunha ocular. KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 294. 
5 Uma análise interessante, ainda que além dos limites deste trabalho, poderia ser feito comparando-se, por 

exemplo, este discurso com a epístola aos Efésios. Embora estudiosos do NT, especialmente aqueles de 

pressupostos teológicos liberais, questionem a autoria de Paulo da Epístola aos Éfésios, a ponto de 

Champlin chamar de “o vexatório problema da autoria”, ele mesmo reconhece que “a controvérsia sobre 

a autoria da epístola aos Éfésios não tinha qualquer significado até aos primórdios do século XIX”, ou 

seja, até então não havia questionamento sobre fato de que todas as evidências internas e externas apontam 

para a autoria paulina. CHAMPLIN, 1985, p. 525. N opinião de Foulkes, demonstraria que entre Atos 20 

e a carta aos Efésios, “os paralelos se inclinam a conceder um elo de verdade a ambos os textos”. Ele 

aponta “as menções ao ‘conselho’ (boulé) de Deus, à humildade, ao ministério da graça de Deus” e 

conclui que “se Efésios é obra paulina e se Lucas deu um relato substancialmente correto do sermão de 

Paulo aos Presbíteros de Éfeso, isto é o que poderíamos esperar”. FOULKES, Francis. The Epistle of Paul 

to the Ephesians. London: Inter-Varsity Press, 1963, p. 25. 
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conserva a veracidade dos fatos, inclusive das expressões usadas originalmente6, 

conferindo credibilidade à história, inclusive por ser um registro inspirado e 

supervisionado pelo Espírito Santo7. 

Analisando en passant a estrutura do sermão8, embora ele claramente tenha uma 

unidade própria, as frases recorrentes (“vós sabeis” [v. 18], “e, agora” [v. 22, 32], “e eu 

sei” [v. 25], “eu sei” [v. 29]) revelam ser pontos lógicos de divisão do discurso em quatro 

ou cinco parágrafos. Tenha sido a pretensão de Paulo organizar sua fala em uma estrutura 

quiasmática9 como alguns sugerem, ou não, é especialmente importante observar o 

conteúdo que compõe cada uma desta partes constituintes da fala de Paulo, sem perder o 

todo da intenção do apóstolo. Na verdade, este discurso é mais do que um relatório. É a 

exposição de convicções teológicas, de princípios de ministério e de práticas 

missiológicas10. Por isso, mais à frente neste trabalho, este texto em particular vai merecer 

 
6 Keener comenta que “a linguagem do discurso é mais de Paulo do que de Lucas. Ainda que historiadores 

tendem a reescrever discursos em suas próprias palavras, treinamento retorico regular inclui a prática de 

imitar estilos de outros (proposopoîa). Como Lucas presumivelmente tinha pouco acesso às cartas de 

Paulo (elas não foram colecionadas de várias igrejas até muito tempo depois da morte de Paulo), ele deve 

ter aprendido o estilo de Paulo por contato direto com ele”. KEENER, 1993, p. 383. 
7 “A doutrina da inspiração verbal está intimamente relacionada com a doutrina da inspiração plenária. Ela 

enfatiza que as próprias palavras da Escritura foram inspiradas por Deus. A Escritura não é apenas a 

Palavra de Deus, mas também as palavras de Deus. Ensinamos e enfatizamos isso contra aqueles que 

devotamente tagarelam sobre a Escritura sendo inspirada em seus ensinos e doutrinas, mas não em suas 

palavras e detalhes. Tal ensino é, sem dúvida, simplesmente absurdo, pois é impossível que a Escritura 

seja a Palavra de Deus inspirada em seus ensinos e pensamentos, se as palavras nas quais aqueles ensinos 

são dados não são elas mesmas inspiradas e infalíveis”. HANKO, Ronald. Doctrine according to 

Godliness, Ronald Hanko, Reformed Free Publishing Association, p. 16-17. Disponível em 

http://www.monergismo.com/textos/bibliologia/a-inspiracao-verbal-escritura_dag_r-hanko.pdf. Acesso 

em 09 de agosto de 2017. Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto 
8 A expressão “sermão de despedida” é usada por Marshall, mencionando outros estudiosos como C. K. 

Barrett e J. Lambrecht, quando comenta que “a preleção, portanto, contém os elementos que seriam de se 

esperar no tipo de discurso de despedida familiar naqueles tempos”. MARSHALL, 1982, p. 307. Keener 

comenta que “Na antiguidade, discursos de despedida desenvolvem uma forma padronizada, relacionados 

na literatura como ‘testamentos’ (nos quais uma figura morrendo ou partindo deixava instruções 

importantes e sábias para seus filhos ou seguidores)”. KEENER, 1993, p. 383. Gundry, ao mesmo tempo 

que afirma ser “o livro de Atos, juntamente com o evangelho de Lucas e o tratado aos Hebreus a redação 

grega mais culta de todo o Novo Testamento”, também trata de discutir a afirmativa de alguns eruditos 

sobre os discursos e sermões constantes em Atos como supostas “criações improvisadas pelo próprio 

Lucas, a fim de preencher suas narrativas com algum estofo”. Ele descarta esta ideia, ainda que admita 

que “Lucas não tenha transmitido necessariamente palavra por palavra os discursos que historiou, sem 

dúvida nos brinda com o cerne acurado do que fora dito”. GUNDRY, 1981, p. 238. 
9 Kistemaker vai na mesma linha, registrando que alguns acadêmicos veem neste sermão até mesmo um 

quiasma9, “no qual o versículo 25 serve como o centro, os versículos 22–24 se equilibram com os 

versículos 26–30 e os versículos 18–21 transmitem a mesma mensagem que os versículos 31–35”. 

KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 294. 
10 O uso do termo “princípios de ministério” ao invés da expressão mais comum “filosofia de ministério” 

tem sido usado neste trabalho e é preferível, diante da necessidade de reafirmar que a ênfase não está 

posta em aspectos metodológicos oriundos da crescente tentativa integracionista da perspectiva bíblico-

teológica do ministério missionário com modernas técnicas de planejamento e gestão, oriundas do mundo 

corporativo. O temo ‘Princípios’ alude àquilo que biblicamente se cristaliza como a maneira como Deus 

revela ser a prática na sua Igreja. É possível afirmar que “princípios de ministério” são uma espécie de 

princípio regulador da liderança cristã, assim como expressão homônima é usada para o Culto a Deus. 
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uma análise exegética mais profunda, da mesma forma como aquela anteriormente feita 

em Atos 14:21-23, ainda que não necessariamente palavra por palavra, devido à extensão 

do discurso e aos limites propositivos deste trabalho. 

Por ora, fica evidente que, depois de tantas experiências e aprendizados com o 

Senhor da obra e ao lado de tantos obreiros cooperadores, aquele experimentado apóstolo 

gostaria de transmitir aos “presbíteros da igreja” (πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας) e 

“supervisores do rebanho do Senhor” (ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ), 

o núcleo daquilo que tinha sido até então, e deveria continuar sendo, a missão da igreja 

em Éfeso para pleno cumprimento da própria Missão de Deus. Era uma espécie de 

testamento em forma de testemunho de Paulo aos Presbíteros11, no qual, essencialmente, 

Paulo “informa a eles que, com o final da era apostólica, eles se tornariam os pastores do 

rebanho de Cristo” em Éfeso. Por isso o uso do verbo “saber”12 é usado como um lema 

justamente para enfatizar aqueles aspectos que juntos, apóstolo e presbíteros, 

compartilhavam como conhecimento em comum, tanto em termos do que criam, como 

do que praticaram na convivência missionária13. 

Fica evidente que ambos, tanto o apóstolo Paulo, como Lucas na condição de 

companheiro de ministério e testemunha ocular daquele encontro, conheciam a 

veracidade daquelas palavras, das quais também eram conscientes os presbíteros de 

 
11 Somente os presbíteros de Éfeso (τῆς ἐκκλησίας. v. 17) foram convocados a se reunir com Paulo, 

conforme se pode ver pela construção gramatical do substantivo no genitivo singular. Não como Ireneu 

interpretou (Iraeneu iii. 14. 2) ao considerar que havia presbíteros de outras igrejas vizinhas, um erro que 

surge posteriormente talvez, por causa de uma má compreensão do verso 28, que daria a alguns uma 

suposta dignidade e hierarquia episcopal. MEYER, 1877, v. 2, p. 180. Por outro lado, quando Paulo 

posteriormente escreve sua “Epístola aos Efésios”, em termos de destinatários, provavelmente ela “foi 

enviada a certas igrejas de uma determinada área, como a província romana da Ásia”, o que incluiria 

algumas igrejas como Laodicéia, ou até mesmo todas as igrejas mencionadas no Apocalipse, conforme 

comenta FOULKES, 1963, p. 18. 
12 “Vocês sabem como eu me conduzi com vocês” (v. 18); “Embora eu não soubesse o que me aconteceria 

ali” (v. 22); “Eu sei que nenhum de vocês…verá o meu rosto novamente” (v. 25); “Eu sei que… virão 

lobos vorazes” (v. 29); “Vocês mesmos sabem que estas mãos ministraram às minhas próprias 

necessidades” (v. 34). O uso repetido desse verbo enfatiza a ligação entre Paulo e os presbíteros e 

transmite a eles a ideia de que Paulo estava deixando a igreja a cargo deles. Os presbíteros de Éfeso 

receberam a herança de serem os dirigentes e pastores do rebanho de Jesus Cristo KISTEMAKER, 2016, 

p. 294-295. 
13 A palavra usada por Paulo em seu discurso para traduzir a ideia de saber é ἐπίσταμαι (epistamai). Verbo 

grego que significa “saber”, “estar familiarizado com”, referindo-se a ter conhecimento de primeira mão 

de alguém ou de algo. Epistamai aparece 15 vezes no NT, 9 vezes das quais no livro de Atos. O significado 

primário deste verbo é ter conhecimento experimental e familiar de algo ou de alguém. Quando usado em 

contraste sutil com γινώσκω (ginōskō), epistamai dá o sentido de ter um conhecimento por convivência 

com uma pessoa, mesmo que reconhecendo a autoridade de outra (por exemplo, Atos 19:15). 

Conhecimento experiencial pode vir de experiências difíceis (Atos 19:25; 22:19) ou pelo 

compartilhamento de circunstâncias em comum (Acts 20:18; 24:10). GARRETT, John K. Knowledge. 

In: MANGUM, Douglas; BROWN, Derek R.; KLIPPENSTEIN, Rachel et al. (Org.). Lexham 

Theological Wordbook. Bellingham, WA: Lexham Press, 2014. Disponível em: 

<https://www.logos.com/product/45638/lexham-theological-wordbook>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
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Éfeso, visto que tinham convivido com Paulo. De modo algum, Paulo corria qualquer 

risco de incoerência ou inconsistência em sua fala, daí aquela convocação para que os 

Presbíteros assumissem a mesma prática ministerial dele no âmbito específico do cuidado 

com a igreja em Éfeso. 

Assim, o conteúdo desta narrativa constitui o coração teológico e principiológico 

do Fator Éfeso, concretizado em sua prática missionária de evangelizar, discipular e 

plantar igrejas, com a formação de liderança como elemento transversal de todo este 

processo. Ou seja, sinteticamente definido, este discurso que agora detalharia o Fator 

Éfeso, era decorrente de convicções teológicas14 que acabam por se expressar em 

princípios ministeriais e em sua prática missionária15, ficando estabelecido, além de 

qualquer dúvida razoável, que este sermão de despedida de Paulo em Mileto é um libelo 

aos Presbíteros em defesa da continuidade do seu ministério, depois que ele se ausentasse, 

ainda que já estivessem praticando enquanto Paulo tinha pastoreado em Éfeso. 

 

 
14 Guthrie, ao tratar das convicções de Paulo, que lhe permitia “guiar seu povo em matérias de doutrina e 

prática com extraordinários insights dados por Deus”, considera que seu grande legado, em termos de 

formar a teologia, inclusive da missão da Igreja para as gerações futuras, foi sua capacidade de “absorver 

as maiores questões daquele período formativo com tal tenacidade e indubitável convicção”. Para ele, a 

grande virtude de Paulo era “seu poder de chegar a aplicações universais para problemas específicos”. 

Assim, “seus pensamentos eram motivados de uma certeza que fluía de uma convicção pessoal e uma 

profunda experiência com Deus”. GUTHRIE, 1970, p. 388, 389. 
15 Isto é justamente o que leva Jamieson, Fausset, & Brown a argumentarem que é esta a intenção de Paulo, 

ao invocar o testemunho deles, ou seja, que “por uma questão de integridade e fidelidade cristãs em todo 

o relacionamento oficial com eles, Paulo apela para eles mesmos como testemunhas”. JAMIESON, 

FAUSSET, BROWN, 1997, p. 209. Para Robertson, Paulo “esboça com ternura e profundo sentimento o 

conhecimento que os presbíteros tinham da vida dele em Éfeso, da sua solidão mental, das suas lágrimas, 

das tramas que os judeus fizeram contra ele” e por isso, todo este relato emocionado “auxilia-nos a 

compreender como Paulo se sentia a respeito do seu trabalho em Éfeso”. ROBERTSON, 1982, p. 172. 

Marshall, por sua vez, compara o que chama de “mesma técnica” de apelar à memória dos presbíteros, 

com aquilo que Paulo fez em I Tessalonicenses 2:1,2,5,10-11 e Filipenses 4:15. No entanto, ele mesmo 

faz questão de enfatizar que “no decurso de toda preleção, há paralelos diretos e estreitos nos escritos do 

próprio Paulo”, a ponto de afirmar, distinguindo este relato de exemplos nas epístolas citadas, que “a 

impressão global que se obtém deste discurso é que, aqui, estamos em contato com o próprio Paulo”, sem 

que com isso viesse a negar a autoria daqueles outros textos epistolares. MARSHALL, 1982, p. 308. 

Bruce relembra que “este é o único discurso de Paulo para cristãos”, não sendo surpreendente que 

“apresente, como nenhum outro discurso paulino, as afinidades e características semelhantes às cartas de 

Paulo”. BRUCE, 1977, p. 342. Esta possibilidade de se poder ver o próprio Paulo e o seu pensamento 

ministerial na descrição narrativa de Lucas é o que faz Tenney comentar: “temos aqui a expressão de uma 

grande alma, que entregara a sua vida sem quaisquer reservas nas mãos de Cristo, e que fora plenamente 

orientada pelo Espírito Santo no seu ministério”. TENNEY, 1984, p. 322. E assim também, Kistemaker 

expande ainda mais esta avaliação dos outros comentaristas, ao fazer questão de comparar este momento 

com as recomendações de Paulo a Timóteo (1Tm 3.1–7; 5.17; Tt 1.6–9), que o sucedeu em Éfeso, e a 

Tito, e chegar à conclusão que: “aparentemente, esta postura se constitui em um padrão de conduta 

ministerial e uma exigência dele aos seus herdeiros espirituais e sucessores ministeriais” 
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5.1 O FATOR ÉFESO – TEOLOGIA, PRINCÍPIOS E PRÁTICAS 

Um aspecto importante já mencionado e que deve fundamentar e até mesmo 

anteceder à exposição dos princípios ministeriais e práticas missionárias, ainda que não 

exaustivamente nesta secção do trabalho, é ressaltado por Lopes quando expressa a 

intrínseca dependência deste binômio – princípios e práticas – em relação à teologia: 

 

Toda reflexão teológica deveria desembocar em subsídios para o 

esforço expansionista da Igreja de Cristo. Esses esforços, por sua vez, 

nada mais podem ser do que teologia em ação. Na verdade, quando a 

nossa prática missionária não é fertilizada e controlada por uma 

reflexão teológica correta, ela acaba se tornando em ativismo, 

desempenho estilizado ou simplesmente uma aplicação frenética de 

métodos.16 
 

Por isso, Lopes entende ser fático que as razões pelas quais Paulo realizou seu 

ministério, os princípios adotados para suas decisões e as iniciativas missionárias que 

tomou, eram coerente e profundamente enraizadas em suas convicções teológicas e 

doutrinárias, que desta forma, são a verdadeira base para a sua maneira de pensar e de 

agir como missionário: 

 

Paulo estava motivado por suas convicções teológicas. Sua ação 

missionária era resultado dessas convicções, e elas eram de tal natureza 

que impeliam o apóstolo a ir ao mundo para proclamar o Evangelho e 

plantar novas igrejas [...] um homem dominado por estas convicções 

não pode fazer outra coisa, não tem outro método, outro anseio na vida. 

Evangelização, missões, plantação e edificação de igrejas tenderão a 

brotar naturalmente de uma Igreja que tenha tais convicções claras 

diante de si.17 
 

O Fator Éfeso indubitavelmente se constitui na Teologia Paulina aplicada à 

Missão, estrutura-se na forma de Princípios Ministeriais e concretiza-se nas Práticas 

Missionárias de Paulo18. O que se pretende especificamente nesta parte do trabalho é 

 
16 LOPES, 1997. 
17 Lopes enumera algumas “convicções teológicas” distintas das que são salientadas neste presente trabalho, 

tais como: “que estava vivendo nos últimos dias, dias de cumprimento, em que os fins dos séculos haviam 

chegado”, “que as antigas promessas de Deus encontravam concretização histórica na Igreja de Cristo” 

e “que Deus o havia chamado para edificar essa Igreja”, o que é muito compreensível visto que o âmbito 

de sua análise é além de Atos, também as Epístolas. Porém, em sintonia com este autor, que restringiu-se 

ao livro de Atos, e particularmente ao discurso aos Presbíteros da Igreja em Éfeso, ele também menciona 

que o apóstolo “estava totalmente convencido de que a edificação da Igreja, para a qual ele havia sido 

chamado, acontecia pela proclamação das boas novas e pela organização em igrejas locais daqueles que 

aceitavam as boas novas”, entre outras convicções semelhantes. Idem, ibidem. 
18 Neste mesmo sentido, Godfrey afirma que “a fé envolve a verdade de Deus (doutrina), encontro com 

Deus (culto) e servir a Deus (vida)” e, por conseguinte, “a inseparabilidade desses três elementos é vista 

repetidas vezes nas Escrituras e na história do povo de Deus” GODFREY, Robert. A Reforma do Culto. 

In: BOICE, James Montgomery; SASSE, Benjamin (Org.). Reforma Hoje. São Paulo: Cultura Cristã, 

1999, p. 155. Brock relembra esta relação umbilical entre Reflexão Teológica, Planejamento e Práticas 
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entender quais dos muitos Princípios Ministeriais e Práticas Missionárias de Paulo 

descritos em Atos e nas Epístolas são decorrentes da correta compreensão de sua 

Soteriologia e de sua Eclesiologia19, que transparecem especificamente nas narrativas em 

Atos, e destacadamente em Atos 20:17-3520. 

 

5.2 AS CONVICÇÕES TEOLÓGICAS DE PAULO APLICADAS AOS SEUS 

PRINCÍPIOS MINISTERIAIS 

À luz do que foi analisado até o momento a partir das narrativas em Atos, e do 

que será exegeticamente tratado no sermão da despedida de Paulo mais à frente, quais 

eram suas convicções teológicas aplicadas aos seus Princípios Ministeriais? 

Em síntese, é possível afirmar que Paulo acreditava claramente no governo 

colegiado de Presbíteros em cada igreja local21, como expressão do povo de Deus na nova 

aliança, formando a Igreja tanto de judeus como de gentios. Além desta convicção basilar 

 
Missionárias, ao afirmar que “Teologia é refletida na metodologia”, e que por isso, “a compreensão 

teológica clara da teologia de alguém fará que a sua metodologia seja previsível”. Ou seja, “o coração de 

uma metodologia bíblica e prática, ou posto de modo simples, a estratégia repousa numa teologia bíblica”. 

BROCK, Charles. The principles and practice of indigenous Church Planting. Nashville: Broadman, 

1981. 
19 Murray lembra que plantação de Igreja está na interseção entre Eclesiologia, a doutrina da Igreja, e a 

Missiologia, a ciência e arte de missões. Em termos bíblico-temático, ele também explicou que plantação 

de igreja se relaciona com os temas da missio Dei, a Encarnação e o Reino de Deus. MURRAY, Stuart. 

Church Planting: laying foundations. Scottdale, PA; Waterloo; Ontario: Herald Press, 2001, p. 30. 
20 A importância desta análise decorre do fato de que é indubitável que para fazer um avanço significativo 

para o Reino, plantadores de igreja devem ter uma sólida base teológica para suas metodologias e 

estratégias. Malphurs faz questão de advertir: “é imperativo que antes de começar uma igreja saibamos o 

que estamos começando”. MALPHURS, Aubrey. Planting growing churches for the twenty-first century. 

Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1992, p. 25. Esta também é a direção apontada por Payne, quando 

afirma que “plantação de igrejas bíblicas deriva princípios primariamente das Escrituras”, ainda que 

também informações em campos como a sociologia, antropologia, comunicação, linguística, economia e 

filosofia, possam dar suporte às atividades missionárias. Ele mesmo e outros missiólogos entendam que 

“plantadores de igrejas devem buscar a compreensão do que seja um ‘mínimo irredutível’ aplicada à 

eclesiologia, baseada na essência do que deve ser uma igreja para ser a Igreja entre um povo”. A razão é 

que “ficar aquém do mínimo falha em ensinar os novos convertidos sobre a doutrina da igreja, e ir além, 

ainda que não necessariamente errado, possivelmente dificulta a multiplicação das igrejas”. PAYNE, 

2009, p. 6, 32. Embora Payne e outros missiólogos entendam que “plantadores de igrejas devem buscar 

a compreensão do que seja um ‘mínimo irredutível’ aplicada à eclesiologia, baseada na essência do que 

deve ser uma igreja para ser a Igreja entre um povo” e que “ficar aquém do mínimo falha em ensinar os 

novos convertidos sobre a doutrina da igreja, e ir além, ainda que não necessariamente errado, 

possivelmente dificulta a multiplicação das igrejas, conforme Payne, a eclesiologia que se busca aplicar 

neste trabalho à Plantação de Igrejas é baseada na Teologia Cristã Reformada. PAYNE, 2009, p. 32. 
21 Para Waters, comentando a importância de presbíteros em cada igreja, “parte do ministério contínuo dos 

apóstolos às igrejas que Cristo chamou do mundo pela pregação da Palavra foi a indicação de presbíteros”. 

E continua: “No Novo Testamento [...] os presbíteros são oficiais que Cristo designou para liderar a 

congregação. Jesus está providenciando, por meio dos apóstolos, governo para a sua igreja”, concluindo 

“esse era o padrão de Paulo e Barnabé para ‘toda’ igreja que eles haviam visitado”. E conclui: “o governo 

da igreja era e é algo não negociável para a vida da igreja”. WATERS, Guy P. Como Jesus Governa a 

Igreja. São Paulo: Cultura Cristã, 2018, p. 59. 
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para esta tese, o apóstolo também entendia que a vocação de Deus para a Igreja e também 

para cada crente em particular, se manifesta tanto no chamado individual e específico 

para cada um executar seu ministério, como também na atuação da própria Igreja como 

Corpo de Cristo em suas expressões locais que cumprem a missio Dei. 

Paulo também cria na primazia da proclamação da Palavra de Deus, por 

intermédio do anúncio e do ensino, sobre qualquer outro serviço cristão, de modo que o 

Reino de Deus e o Evangelho são conhecidos, cridos e recebidos por homens e mulheres 

escolhidos por Deus por meio da comunicação autoritativa de “todo o conselho de Deus”, 

isto é, da sua revelação salvífica por meio das Escrituras Sagradas inspiradas pelo Espírito 

Santo. Ao mesmo tempo, Paulo enfatizava doutrinariamente o lugar e a importância de 

vários ministérios, por meio da multiforme graça capacitadora de Deus, e exercido na 

multiplicidade de serviços feitos pelos membros nos relacionamentos espirituais do 

Corpo de Cristo, uns para com os outros, e também para o alcance dos perdidos com o 

Evangelho, tanto judeus como gentios. 

Paulo também confiava na condução sobrenatural do Espírito Santo em toda a 

obra missionária da Igreja, acima de qualquer esforço ou iniciativa humanas, 

direcionando qualquer planejamento humano para que os resultados conduzam à maior 

glória de seu santo nome. Ele não deixava, entretanto, de reconhecer a existência de uma 

oposição espiritual maligna, utilizando homens e estruturas humanas, inclusive religiosas 

e políticas, que sob o incentivo e ação do diabo tentam dificultar a obra missionária. 

Apesar disto, ele confiava piamente que Deus sempre prevalece e usa até mesmo ações e 

circunstâncias deste tipo para provar o caráter, a fé e a perseverança de seus servos, sem 

que esta oposição jamais venha a sobrepor-se ao propósito divino de edificar a sua Igreja, 

visto que sua obra descansa na graça e no poder de Deus para santificar os crentes, equipar 

o povo de Deus e completar o seu propósito de salvação dos eleitos e de estabelecimento 

do seu Reino. 

Estas convicções teológicas do apóstolo Paulo, que serão exegeticamente 

fundamentadas a seguir, firmavam certos princípios ministeriais evidentes nas narrativas 

de Lucas no livro de Atos, os quais, por sua vez, estruturavam tanto a vida pessoa e 

devocional de Paulo como missionário, como também certas prioridades e ênfases que 

notoriamente são definidas pelo apóstolo, conforme expostas por meio de uma análise 

exegética mais aprofundada do texto de Atos 20:17-35. 
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5.3 OS PRINCÍPIOS MINISTERIAIS DE PAULO APLICADOS À SUA PRÁTICA 

MISSIONÁRIA 

Tanto o texto grego, como suas versões nas línguas portuguesa e inglesa, são 

longos demais para a transcrição total no corpo deste trabalho, daí porque serão tratados22 

à medida que os princípios ministerias forem sendo expostos a seguir, e 

consequentemente, analisados exegeticamente. No aspecto do fluxo do texto, o discurso 

se estrutura em português, da seguinte forma: 

 

 

 
22 Os textos em português estarão na versão Almeida Revista e Atualizada (ALMEIDA, 1993) da Sociedade 

Bíblica do Brasil e na língua grega, está sendo usada o texto de HOLMES, 2011-2013, da Society of 

Biblical Literature. 

  

Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que 

entrei na Ásia, 

• servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, 

me sobrevieram, 

• jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vo-la ensinar publicamente e 

também de casa em casa, 

• testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso 

Senhor Jesus [Cristo]. 
 

E, agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, 

não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura 

que me esperam cadeias e tribulações. 
 

PORÉM EM NADA CONSIDERO A VIDA PRECIOSA PARA MIM 

MESMO, CONTANTO QUE COMPLETE A MINHA CARREIRA E O 

MINISTÉRIO QUE RECEBI DO SENHOR JESUS PARA 

TESTEMUNHAR O EVANGELHO DA GRAÇA DE DEUS. 
 

Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. 
 

Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos; 
 

(a) porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. 
 

ATENDEI por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para 

pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. 
 

Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. 

E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos 

atrás deles. 
 

Portanto, VIGIAI, lembrando-vos de que, por três anos, noite e dia, 
 

(b) não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um. 
 

Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar 

herança entre todos os que são santificados. 
 

(c) De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes; 
 

Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam 

comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e 

recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: Mais bem-aventurado é dar que receber. 
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O núcleo do discurso demonstra claramente a convicção paulina de que este 

último ato, em relação ao processo de formação de liderança da igreja em Éfeso, era a 

conclusão do que havia feito por três anos, daí os tempos verbais do discuso, lançando 

luzes sobre o que havia sido feito (passado), o que estava sendo feito naquele discurso 

(presente) e o que aconteceria no futuro depois da despedida (futuro). Ele chamava de 

completar seu ministério e sua carreira (τελειῶσαι τὸν δρόμον μου καὶ τὴν διακονίαν ἣν 

ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ - Atos 20:24), e tinha uma relação direta com aquela 

liderança para quem se dirigia. Portanto, a compreensão de Paulo era que para 

“completar” (τελειῶσαι)23 o ministério ou serviço (διακονίαν) e a carreira (δρόμον)24, que 

havia recebido do Senhor Jesus (ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ)25 a liderança da igreja 

em Éfeso tinha que ser passada para os presbíteros consolidando o Fator Éfeso. 

A partir deste núcleo, o apóstolo então estruturou sua fala em alguns termos postos 

em contraste. Por exemplo, o que ele e os presbíteros sabiam, assim como naquilo que 

ele não sabia, mas Deus sabia ou assegurava que aconteceria. Em alguns momentos, o 

contraste é entre “desde o primeiro dia”, o “agora” e o “depois da minha partida”, assim 

como entre o que o apóstolo tinha sempre feito e de várias maneiras, e o que o apóstolo 

jamais tinha feito e de maneira alguma. Ele, por exemplo, sempre “serviu”, “anunciou”, 

“ensinou” e “testificou”, ao mesmo tempo que jamais “deixou de anunciar”, “cessou de 

admoestar” e “cobiçou”. Ele usou apenas dois verbos no imperativo como ordens aos 

presbíteros – “atendei” e “vigiai” – ambos relacionados aos perigos que Paulo antecipava, 

 
23 1) tornar perfeito, completar. 1a) executar completamente, efetuar, finalizar, levar até o fim. 2) completar 

(aperfeiçoar). 2a) acrescentar o que ainda está faltando a fim de tornar-se algo completo. 3) levar até o 

fim (objetivo) proposto. 4) realizar. 4a) levar a um fim ou a realização do evento. STRONG, 2002. O 

verbo mais aproximado no hebraico é מלא (“encher”, “preencher”, “executar”, “devotar”, “consagrar 

como um sacerdote” em Exodo 29:9,29,33, 35; Levítico 8:33; 16:32; 21:10; Números 3:3). 

  
24 Esta palavra que literalmente significa terminar uma corrida a pé, é figuradamente atribuída no Novo 

Testamento a cumprir uma tarefa ou uma missão na vida, assim como em Atos 13.25 (“Mas, ao completar 

João a sua carreira - πληρόω τὸν δρόμον – dizia: Não sou quem supondes; mas após mim vem aquele de 

cujos pés não sou digno de desatar as sandálias”) e em I Timóteo 4:7 (“Combati o bom combate, completei 

a carreira – τετέλεκα τὸν δρόμον –, guardei a fé”). Palavras derivada de δρόμον são comuns em línguas 

modernas associadas a esportes, referindo-se a lugares onde se corre de avião, de cavalo, de bicicleta etc. 

(aeródromo, hipódromo, velódromo). 
25 O verbo usado por Paulo deriva de λαμβάνω, cujo sentido em 125 vezes das 286 vezes que é encontrado 

no Novo Testamento tem o sentido de “receber” em vários contextos, dos mais simples como pegar algo 

físico (um objeto), como também uma função, honraria etc. A ênfase é claramente sobre aquele que recebe 

e o próprio ato de receber, porque se fosse em relação ao que concede ou ao ato de dar, o verbo seria 

outro, provavelmente, δίδωμι (didōmi), usado duas vezes no próprio texto (Atos 20:32, 35), e a frase seria 

“que havia sido dado pelo Senhor Jesus”. DIFRANSICO, L. Sacrifice. In: MANGUM, D.; BROWN, D. 

R.; KLIPPENSTEIN, R.; HURST, R. (Orgs.). Lexham Theological Wordbook. Bellingham, WA: Lexham 

Press, 2014. Disponível em: <https://www.logos.com/product/45638/lexham-theological-wordbook>. 

Acesso em: 10 dez. 2018. 
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os quais tinham relação intrínseca justamente com a liderança, eminentemente docente e 

pastoral, exercida pelo apóstolo e dos presbíteros que o sucederiam. A partir desta noção 

geral do fluxo do texto é possível então traçar quais os princípios ministeriais decorrentes. 

 

5.3.1 A vida piedosa e dedicada do missionário deve ser a base de credibilidade para as 

suas atividades ministeriais 

Ao iniciar com um daqueles “vós sabeis”, Paulo fez uma apologia do seu 

procedimento entre eles (os presbíteros) e que, ao longo da fala, é ampliado com vários 

exemplos mencionados por ele. Ele relembrou a sua postura ministerial em geral (“Vós 

bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em 

que entrei na Ásia” - Ὑμεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφʼ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν 

πῶς μεθʼ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην), enfatizou sua atitude humilde (“servindo ao 

Senhor com toda a humildade” - δουλεύων τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης), e já 

ao final do sermão, seu desprendimento, (“de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem 

vestes” - ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα) e sua generosidade (“vós 

mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que 

estavam comigo” - αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετʼ ἐμοῦ 

ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται). 

A expressão “me conduzi” (do grego εγενομην, prolongação e forma da voz 

média do verbo γινομαι “tornar-se”, “começar a ser”26) autoriza o entendimento de que 

Paulo tinha consistente e permanentemente uma postura coerente e congruente com a sua 

profissão de fé, vocação e dedicação ao ministério. Isto é ainda mais reforçado por causa 

da expressão “desde o primeiro dia em que entrei na Ásia” (πρώτης ἡμέρας ἀφʼ ἧς ἐπέβην 

εἰς τὴν Ἀσίαν), referindo-se ao início das viagens missionárias do apóstolo. Naturalmente, 

a vida de todo líder cristão, e por extensão a conduta dos cristãos do primeiro século, 

começou a ser observada de perto, à medida que a Igreja vai crescendo nas diversas 

sociedades e culturas da época, e por isso, a verdade das alegações de Paulo deveria ser 

confirmada amplamente pela qualidade de vida que levavam27. 

 
26 É o mesmo verbo usado, por exemplo, para demonstrar o estado definitivo promovido pelo novo 

nascimento, conforme João 1.12 ("Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos 

filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome”) STRONG, 2002. 
27 Por esta razão é que “a ligação entre missão e santidade de vida recebe tanto destaque no Novo 

Testamento”, conforme aponta GREEN, 1984, p. 212. 
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Uma das características desta piedade cristã e ministerial que Paulo salienta em 

sua exposição aos presbíteros é a humildade (ταπεινοφροσύνης, “modéstia” 28), que se 

refere a uma “atitude, uma qualidade que contrasta com orgulho e arrogância”29 e que 

também expressa dependência total de Deus30, especialmente quando na frase é associada 

a “lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram” (καὶ δακρύων 

καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάντων μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων). Este é um registro 

retrospectivo do sofrimento que o apóstolo já havia passado e prenúncio do que ainda 

passaria por causa da missão (“o Espírito Santo... me assegura que me esperam cadeias e 

tribulações” - δεσμὰ καὶ θλίψεις)31, descaracterizando-as de qualquer sentido de 

autocomiseração (“Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo”), visto 

que, Paulo posteriormente demonstrará que estas coisas faziam parte daquilo que eram as 

 
28 Algumas palavras no grego neotestamentário são derivadas desta ideia de humildade ou modéstia de 

caráter, tais como os adjetivos ταπεινός (tapeinos) e ταπεινόφρων (tapeinophrōn), o verbo ταπεινόω 

(tapeinoō) e os substantivos ταπεινοφροσύνη (tapeinophrosynē) e ταπείνωσις (tapeinōs), que trazem a 

ideia de humildade, tanto no aspecto físico como espiritual. Inclusive, neste último aspecto, é visto como 

uma atitude imprescindível para estabelecer um relacionamento próprio com Deus, com outros e consigo 

mesmo (Provérbios 22:4; Tiago 4:10). Neste sentido, Kistemaker comenta que Paulo “havia aprendido a 

viver em toda humildade como servo do Senhor (veja Fp 4.12)”, e por isso, “também exortava as pessoas 

a não olharem meramente para seus próprios interesses, mas para promoverem os dos outros também (Fp 

2.4; e veja Ef 4.2)” KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 296. 
29 Embora, a humildade geralmente se refira a alguém em posição social baixa (Lucas 1:52), em termos de 

virtude espiritual, refere-se a uma atitude humilde (Mateus 11:29), em contraste com expressões como 

“orgulhoso” (I Pe. 5:5), “rico” (Tiago 1:9,10) e “poderoso (Lucas 1:52). Agir com humildade imita a 

humildade demonstrada por Cristo (Filipenses 2:3) e é usado para “desaprovar a falsa ou vã humildade 

encontrada em certas práticas religiosas inapropriadas” (Colossenses 2:18,23) GLEAVES, G. S. 

Humility. In: MANGUM, Douglas; BROWN, Derek R.; KLIPPENSTEIN, Rachel et al. (Org.). Lexham 

Theological Wordbook. Bellingham, WA: Lexham Press, 2014. Disponível em: 

<https://www.logos.com/product/45638/lexham-theological-wordbook>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
30 No Antigo Testamento algumas palavras hebraicas são usadas para expressar a ideia de humildade.  ענה 

(ʿnh), por exemplo, traz o sentido básico de “prostrar-se”, tanto para expressar submissão, como para, 

metaforicamente, descrever uma condição de empobrecimento e de humildade. Algumas formas do verbo  

 significa ser rebaixado ou humilhado por forças externas, enquanto outras formas significam (ʿānâ)ָעָנה  

“humilhar outras pessoas”. Os substantivos ָעָנו (’ānāw, “curvado, afligido”) e ֲעָנָוה (ʿănāwâ, “humilhado”) 

referem-se ao humilhado ou em condições de pobreza. Há também o adjetivo  ָעִני (ʿānî, “pobre, afligido, 

humilde”), que tem uma ampla gama de aplicações, em seus aspectos espiritual, físico e mental. O Rei 

Messias é humilde (Zac 9:9; Mat 21:4–5), convida outros a virem até Ele, porque é humilde (tapeinos) 

em Mat 11:27–29), sendo o ápice de sua humildade a crucificação em completa submissão ao Pai (Fil 

2:6–8), servindo de exemplo a todo cristão (Fil 2:1–5). GLEAVES, 2014. 

  
31 O substantivo plural δεσμὰ faz referência à forma de punição perpétua envolvendo perda de liberdade e 

trabalhos forçados nas pedreiras. SOUTER, A. (1917). A Pocket Lexicon to the Greek New Testament. 

Oxford: Clarendon Press, p. 60, enquanto θλίψεις aparece tanto para descrever aquele período que 

antecede ao julgamento no contexto escatológico (Mateus 24:9,21,29), como para descrever problemas 

do cotidiano, sendo que em Atos θλῖψις (thlipsis) é retratada como perseguição pelos inimigos (Atos 

11:19), enquanto Paulo prefere nas epísstolas usar o termo para a dificuldades gerais associadas aos 

problemas da life (Romamos 5:3; 8:35; 2 Coríntios 1:4; 4:17 HILL, C. A. Suffering. In: MANGUM, 

Douglas; BROWN, Derek R.; KLIPPENSTEIN, Rachel et al. (Org.). Lexham Theological Wordbook. 

Bellingham, WA: Lexham Press, 2014. Disponível em: <https://www.logos.com/product/45638/lexham-

theological-wordbook>. Acesso em: 10 dez. 2018. 



114  

 

marcas de Cristo em sua carreira ministerial (“contanto que complete a minha carreira e 

o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus”). 

É também mencionado pelo apóstolo em sua abordagem aos presbíteros, a virtude 

do desprendimento (“de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes”32 (do grego, 

ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα)33. Frequentemente, Paulo 

enfatizava que a sua motivação para servir a Deus era destituída de ganância ou cobiça 

material, o que também se expressa em sua abnegação (“Porém em nada considero a vida 

preciosa para mim mesmo”34). A palavra ἐπεθύμησα (aoristo do verbo grego ἐπιθυμέω 

(epithymeō), “desejar”, “anelar por”, descreve afetos por algo e pode ser usado positiva 

como negativamente. No aspecto positivo, pode referir-se à motivação em ser reto e justo 

(Mateus 13:17) ou ao nobre desejo de um crente que aspira o episcopado (1 Timóteo 3:1), 

mesmo diante dos desafios inerentes ao ofício35. Negativamente, pode referir-se à 

ganância ou à cobiça por algo, como no caso de cobiçar na mente desejando a mulher do 

próximo, o que é tipificado como adultério em Mateus 5:28. Este é justamente o sentido 

aqui, quando Paulo, para afirmar a ausência de ambição por lucro ou vantagem pessoal, 

disse que “de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes”, revelando muito mais do 

que uma simples frugalidade. Na verdade, o apóstolo está falando de desprendimento 

mesmo ou da plena liberdade de não estar preso a nada passageiro, que por não ser eterno, 

pudesse atrair os motivos e anelos mais fortes do seu coração, assim como posteriormente 

ele advertirá a Timóteo (“Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum 

soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o 

alistou para a guerra” – II Timóteo 2.4)36. 

Assim sendo, Paulo defende a sua integridade ministerial, por não ter tentado tirar 

proveito indevido dos Éfésios, baseando-se na certeza de que, embora o Senhor Jesus 

 
32 ALMEIDA, 1993, At 20.33. 
33 SCRIVENER, Frederic H. A. The New Testament in Greek (At 20.33). Cambridge: Cambridge University 

Press, 1881. 
34 ALMEIDA, op. cit., At 20.24. 
35 Neste sentido positivo, é que Calvino, por exemplo, comenta sobre a “excelente obra” do episcopado. 

Para ele, “o apóstolo afirma que este não é um ofício insignificante, como se qualquer um pudesse 

arriscar-se a assumi-lo”. Ele usa a palavra “excelente” (do grego, καλός) e alude a um provérbio usado 

por Platão (duskola ta kala, ou “aquelas coisas excelentes são também árduas e difíceis”). CALVINO, 

1982, p. 86. 
36 Da mesma maneira, quando o substantivo feminino ἐπιθυμία (epithymia), que vem da mesma raiz, é 

usado, frequentemente é visto como algo negativo (Marcos 4:19; Romanos 6:12; Tiago 1:14; 2 Pedro 

1:4), a ponto de ser traduzido como “concupiscência da carne” (Gálatas 5:16; Efésios 2:3; 1 João 2:16; 

Romanos 1:24; 1ª Tessalonicenses. 4:5). BIANCHI, Frank. Desire. In: MANGUM, Douglas; BROWN, 

Derek R.; KLIPPENSTEIN, Rachel et al. (Org.). Lexham Theological Wordbook. Bellingham, WA: 

Lexham Press, 2014. Disponível em: <https://www.logos.com/product/45638/lexham-theological-

wordbook>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
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tenha declarado que aqueles que pregam as boas-novas devam receber um pagamento, 

(Lucas 10.7; citado em 1 Coríntios 9.14; 1 Timóteo 5.18), ele nunca se valeria desse 

direito. Pelo contrário, são várias as referências em suas epístolas ao seu esforço por 

sustento próprio (Filipenses 3; 2 Coríntios 11.7; 1 Coríntios 9.18; 2 Coríntios 12.13), para 

que ninguém o acusasse de pregar o Evangelho motivado por suas necessidades materiais, 

e assim se tornasse um peso a quem quer que fosse nas igrejas que ele fundou37. 

Paulo, além de ter permanecido em Éfeso por três anos, a mais longa permanência 

dedicada ao ministério em uma mesma cidade, argumentou ainda em prol de sua 

integridade de procedimento, chamando os próprios presbíteros como testemunhas do seu 

procedimento de não se aproveitar materialmente de sua condição de ministro 

completamente dedicado à obra de Deus. É verdade que ele, pelo menos uma vez, Paulo 

recebeu com gratidão donativos dos crentes em Filipos (Filipense 2.25; Filipenses 4.16–

18), mas foram iniciativas voluntárias dos irmãos e não o resultado de uma demanda ou 

de exploração da parte dele (2 Coríntios 7.2), que sempre propugnou pela voluntariedade 

e generosidade dos que servem, assim como dos que contribuem (2 Coríntios 9). Neste 

sentido ele também era um modelo para os crentes e, por isso, ensinou com autoridade a 

regra: “Se alguém não quer trabalhar, também não coma” (2ª Tessalonicenses 3.10). 

Finalmente, Paulo também era exemplo de generosidade em relação aos 

companheiros de ministério. Ele afirmou: “estas mãos serviram para o que me era 

necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, 

trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados”38. Esta tríade de virtudes – 

humildade, desprendimento e generosidade – deram enquadre axiológico à postura de 

Paulo e forjaram o princípio ministerial de que a credibilidade de suas atividades 

ministeriais deveria ser baseada em uma vida piedosa coram Deo39 e a uma dedicação 

integral à obra do Senhor. 

 
37 Green, ao fazer uma interessante análise dos chamados “missionários viajantes”, os quais, de certa 

maneira assemelham-se a Paulo em algumas fases do seu ministério Paulino, enfatiza a característica 

principal de ficarem não muito tempo no mesmo lugar, além do compromisso deles “com a pobreza (razão 

pela qual eram sustentados pelas ofertas das congregações que visitavam, pois não aceitavam nada de 

pagãos)”, o que o leva a concluir “o respeito demasiado a estes mestres ambulantes convidava aos 

abusos”. GREEN, 1984, p. 209. 
38 Kistemaker lembra ainda que, além de não ser um peso material para as igrejas, “Paulo obteve sustento 

não somente para si, mas também para seus companheiros”. KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 312-313. 

Meyer, por sua vez, enfatiza que, ao concluir seu discurso, considera por ele “tão rico em simplicidade e 

profundamente impressionante”, Paulo apela aos Presbíteros para que tenham uma conduta similar, ou 

seja, para que demonstrem “um completo desinteresse e abnegação”, da mesma forma como ele tinha 

trabalhado em Éfeso, como um τύπος (2 Tess. 3:9)”, ou seja, um modelo. MEYER, 1877, v. 2, p. 188. 
39 “A vida deve ser vivida coram Deo, perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus, e para a glória só 

de Deus”. Esta foi a definição dada por SPROUL, R. C. What Does “coram Deo” Mean? Ligonier 
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5.3.2 O serviço do missionário ao Senhor deve ser a continuidade do próprio serviço do 

Senhor Jesus 

As expressões “servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações 

[...] por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um”40 

demonstram a compreensão de Paulo de que sua obra não estava desassociada da obra de 

Cristo, porque servia “ao Senhor” ainda que seus esforços ministeriais tivessem sido, 

tanto no tempo como na intensidade, integralmente dedicados à igreja em Eféso e a cada 

um dos irmãos de toda a Ásia41. 

Além disso, a expressão “com toda humildade, lágrimas e provações” (μετὰ πάσης 

ταπεινοφροσύνης καὶ δακρύων καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάντων), qualifica o particípio 

“servindo ao Senhor” (δουλεύων τῷ κυρίῳ) e claramente identifica a obra de Paulo com 

a obra de Cristo, razão porque, ao dizer em Gálatas 6:17 que trazia “no corpo as marcas 

de Cristo” (ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω42), não falava 

apenas de marcas físicas, mas também de identificações espirituais43, conforme é o 

entendimento de Kistemaker, quando comenta especificamente sobre os detalhes deste 

sofrimento (lágrimas e provações) 44. 

 
Ministries, Nov. 13th 2017. Disponível em: https://www.ligonier.org/blog/what-does-coram-deo-mean/. 

Acesso em: 13 fev. 2019. 
40 ALMEIDA, 1993, At 20.19, 30, 31. 
41 A expressão “ao Senhor” estabelece um elo entre a obra de Cristo e a obra de Paulo, sendo esta a razão 

porque nas epístolas o apóstolo fazia questão de se apresentar como um servo de Cristo (Romanos 1.1; 

12.11; Gálatas 1.10; Filipenses 1.1) Ele era literalmente um “escravo”, e como tal “era completamente 

devotado ao serviço do seu Senhor” [...] “como um escravo que era, ele respeitava seu Senhor, pois 

considerava que fazer menos do que isso seria pecado”. KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 296. 
42 HOLMES, 2011-2013. 
43 As marcas que Paulo tem no seu corpo são, provavelmente, em consequências dos sofrimentos físicos, 

emocionais e espirituais decorrentes do seu trabalho apostólico (2 Co.11:23–27), como uma comunhão 

nos próprios sofrimentos de Cristo (2 Co.1:5; Fil. 3.10; Cl 1:24). Alguns consideram que essas marcas se 

comparam aqui às marcas que se colocavam nos escravos para indicar quem era o seu dono. JAMIESON, 

FAUSSET, BROWN, 1997, v. 2, p. 339. Strong, ao comentar a palavra στίγματα traduzida por “marcas”, 

também afirma que “de acordo com o antigo costume oriental, escravos e soldados levavam o nome ou o 

sinal de seu mestre ou comandante marcado ou perfurado (cortado) em seus corpos para indicar a que 

mestre ou general eles pertenciam. Alguns devotos marcavam a si mesmos desta forma com o símbolo 

de seus deuses”. STRONG, 2002. 
44 Kistemaker lembra que por “duas vezes em seu discurso Paulo confessa que derramou lágrimas: quando 

ele foi perseguido pelos inimigos (v. 19) e quando agonizava em favor dos convertidos (v. 31)” o que 

assemelharia a carreira missionária de Paulo à missão de Jesus. O apóstolo chega ao ponto de declarar 

estar pronto a ceder tudo, inclusive sua vida, para Jesus Cristo (Atos 21.13; 2 Coríntios 12.10; Filipenses 

1.20–21; 2.17; 3.8; 2 Timóteo 4.7), com a consciência de que “o propósito de sua carreira é completar a 

tarefa que Jesus lhe deu para fazer, a saber, a tarefa de testificar as boas-novas da graça de Deus (2 

Coríntios 5.18)”. Durante seu ministério, Paulo se entregou completamente ao serviço do Senhor e da 

igreja. Ele chorou não por causa dos ferimentos e cicatrizes que recebeu como servo de Cristo. Ele se 

preocupava com os membros da igreja, quando escreveu aos coríntios para revelar seu grande amor por 

eles (uma carta que não mais existe; veja 2Co 2.4). E ele disse aos filipenses de suas lágrimas, quando 
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Desta forma, ele completava os sofrimentos45 de Cristo como parte do seu 

ministério (Colossenses 1.24), ressalvando-se que os efeitos redentivos da obra vicária na 

Cruz eram, por óbvio, exclusivamente provenientes do sacrifício de Cristo. Além disso, 

esta continuidade do serviço de Cristo por intermédio do serviço do apóstolo, e que 

posteriormente será usado por Paulo para exortar os Presbíteros a, por sua vez, 

continuarem a mesma obra, não pode, nem deve ser usada, como argumento para qualquer 

tipo de sucessão apostólica, mas simplesmente como uma continuidade da relação entre 

a missio Dei, representada no que Cristo fez, e a missio ecclesiae, representada no que 

que Paulo fez, e no que cada servo de Deus deve fazer. 

Esta identificação da obra de Paulo com a obra de Cristo ao mesmo tempo que 

deu ao apóstolo a consciência e a visão da abrangência da sua missão, também deu foco 

para que ele a entendesse como uma obra vinculada à obra de Deus. Esta convicção ficou 

claro quando afirmou aos Coríntios: “nós somos cooperadores de Deus”46 e continuando 

o argumento, “porque ninguém pode lançar outro fundamento47, além do que já está 

posto, o qual é Jesus Cristo” (I Coríntios 3:1-15). Para o apóstolo Paulo não havia um 

ministério ou igreja dele, mas de Cristo e por isso, tinha como foco que o serviço do 

missionário é continuidade do próprio serviço do Senhor Jesus. 

 

5.3.3 A proclamação do Evangelho deve ser, ao mesmo tempo, o fator distintivo e a 

principal ênfase do ministério missionário 

Lucas registrou as seguintes palavras de Paulo em seu discurso aos Presbíteros: 

“jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vo-la ensinar 

publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o 

 
revelou que muitas pessoas viviam como inimigos da cruz de Cristo (Fp 3.18). Essas lágrimas dão 

testemunho da grandeza de Paulo. KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 296-297, 302. 
45 Hill comenta que “o substantivo πάθημα (pathēma) tipicamente denota sofrimento. É um termo geral no 

NT tanto para paixões (Romanos 7:5; Gálatas 5:24), como mais frequentemente, para “sofrimentos”. 

Ainda que tenha este sentido geral, mais frequentemente denota o sofrimento cristão no NT, assim como 

aqui no caso de Paulo expressa o desejo de ter comunhão nos sofrimentos do Messias (παθήματα; 

pathēmata, em Fil 3:10; Col 1:24). Experiências de πάθημα (pathēma) entre os seguidores de Cristo são 

comuns (Rom 8:18; 1 Ped 5:9). HILL, 2014. 
46 A palavra συνεργοί (“cooperadores”) que vem da raiz εργοv (obra), com o prefixo συν (junto a) é uma 

palavra tipicamente paulina, usada aqui em 1 Coríntios 4:5 e em outras passagens em suas epistolas (2 

Coríntios 1.24; Colossenses 4.11; Filemon 24) embora João a utilize também em sua terceira epístola no 

verso 8, e em todas estas ocasiões, quer paulinas ou joaninas, é traduzida por “co-operador” (συν-εργov). 
47 A palavra θεμέλιον (“fundamento”) que vem da raiz θέμα, é encontrado 41x no Novo Testamento e 

sempre com a ideia de uma fundação, alicerce ou algo que já foi estabelecido previamente antes de 

qualquer outra edificação feita sobre ele. A metáfora aqui é clara: Cristo é a base sobre a qual todos os 

apóstolos assentam suas atividades posteriores. 
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arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus [Cristo]”. Um pouco mais 

à frente, o apóstolo afirmou, “porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, 

contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para 

testemunhar o evangelho da graça de Deus [...] porque jamais deixei de vos anunciar todo 

o desígnio de Deus”. É perceptível que o apóstolo Paulo está tratando de três aspectos 

formadores da ênfase na proclamação do Evangelho como fator distintivo do seu 

ministério. 

O primeiro refere-se à natureza das ações do que ele havia feito e que fica claro 

pelos verbos no aoristo “anunciar” (ἀναγγεῖλαι)48, “ensinar” (διδάξαι)49, e no particípio, 

“testificando” (διαμαρτυρόμενος)50, que alinha as ações debaixo de um mesmo propósito, 

ou seja, Paulo está afirmando que nunca deixou de anunciar e ensinar como cumprimento 

de seu dever de testemunhar. O segundo aspecto é a abrangência do conteúdo de seu 

ministério de proclamação, e que se demonstra pela expressão: “coisa alguma proveitosa” 

(ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων), que, em algumas das 15x que o verbo e suas variações 

são usadas no NT, é traduzido por “algo lícito”, “algo proveitoso” ou simplesmente, algo 

“vantajoso”51, abrangendo “o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor 

Jesus Cristo”, “o evangelho da graça de Deus” e “todo o desígnio de Deus”. O terceiro 

 
48 O verbo anunciar (ἀπαγγέλλω), encontrado em mais de 260x no NT e Septuaginta em suas variações, 

traduz uma ideia bastante abrangente de “propor”, “anunciar”, “dar evidência”, “provê uma explanação”, 

“informar”, “dar conhecimento), carregando o mesmo significado da raiz verbal hebraica נגד como em 

Gênesis 12:18; 21:26; 24:28; 26:32; 27:42; 29:15; 37:16; 38:13; 41:24; 42:29; 44:24; 46:31; 47:1; 

Levítico 5:1; Números 11:27; Josué 10:17; Juízes 9:25; 14:2, 6, 12, 13, 15, 17, 19; 16:13, 15; Rute 2:11; 

1 Reis 3:15; 4:13, 14; 9:6, 8, 19; 10:16; 11:9; 14:33, 43; 15:16; 18:24, 26; 19:3, 7, 18, 21; 20:9; 22:21, 

22; 23:7, 13, 25; 24:19; 25:8, 19, 37; 1 Crônicas 19:5; 2 Crônicas 9:2; 34:18; Esdras 12:12, 18; 17:61; 

Ester 2:10; 6:2; Jó 1:15, 17, 19; 21:31; 38:4; Salmo 39:6; 141:3; 144:4; Provérbios 12:17; Eclesiastes 7:1; 

Isaías 44:8; Jeremias 40:3; Oséias 4:12; Amós 4:13; Jonas 1:8; Miquéias 3:8 etc. THE LEXHAM 

Analytical Lexicon of the Septuagint. Bellingham, WA: Lexham Press, 2012. 
49 O verbo ensinar (διδάσκω) encontrado em mais de 109x no NT e Septuaginta em sua variações, traduz a 

ideia do verbo hebraico למד  “aprender”, “ensinar”, “ser instruído”, “ser habilitado”. Deuteronômio 4:1, 

10, 14; 5:31; 6:1; 11:19; 20:18; 31:19, 22; Juízes 3:2; 2 Reis 1:18; 22:35; 1 Ch 5:18; 25:7; 2 Ch 17:7, 

9; Esdras B 7:10; Job 21:22; Salmos 17:35; 24:4, 5, 9; 33:12; 50:15; 70:17; 93:10, 12; 118:12, 26, 64, 

66, 68, 99, 108, 124, 135, 171; 131:12; 142:10; 143:1; Proverbios 5:13; 24:26; Eclesiastes 12:9; Isaías 

29:13; Jeremias 9:14, 20; 12:16; 13:21; 38:18; 39:33; Daniel 1:4; Ho 10:11 THE LEXHAM Analytical 

Lexicon of the Septuagint, 2012. 
50 O verbo testemunhar (μαρτυρέω) encontrado nesta forma 40x no NT, e 76x em suas variações, 

juntamente com διαμαρτύρομαι (13x), μαρτύρομαι (5x) e ἐπιμαρτυρέω (1x) carregam o mesmo 

significado do verbo hebraico  עוד – chamar ou requerer uma testemunha, “testemunhar”, “ser uma 

testemunha”, “admoestar”- Êxodo 19:21; 21:29; Deuteronômio 4:26; 8:19; 30:19; 31:28; 32:46; 1 Reis 

8:9; 2 Reis 17:13, 15; 2 Crônicas 24:19; Salmos 49:7; 80:9; Jeremias 6:10; 39:10; Zacarias 3:6; Malaquias 

2:14. THE LEXHAM Analytical Lexicon of the Septuagint. 2012. 
51 TAYLOR, 2011, p. 207. GUTHRIE, 1981, p. 429. Por isso, Kistemaker também propõe que a intenção 

de Paulo seria dizer que não se manteve em silêncio “por temor de esconder de vocês algo que pudesse 

ser de algum benefício” (v. 27), entendendo que o bem espiritual deles tinha levado Paulo a uma “devoção 

ilimitada, para que os efésios conhecessem as riquezas da salvação pela pregação da Palavra de Deus”. 

Ele relembra que nisto consistia o testemunho pessoal e ministerial de Paulo e dos demais apóstolos. 

KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 297. 
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aspecto refere-se à variedade dos meios utilizadas para a proclamação e diversidade dos 

públicos ouvintes, quando Paulo relembrou que seu ministério foi “publicamente e 

também de casa em casa” e “tanto a judeus como a gregos”. Assim, este princípio 

ministerial se expressa tanto na amplitude dos temas da proclamação que convergem para 

Cristo, bem como na variedade de abordagens ministeriais e diversidade de ouvintes e 

públicos. Ou seja, Paulo não retalhava o Evangelho para pregar segundo suas preferências 

ou tendências pessoais, pois proclamava toda a Palavra de Deus, embora também não 

abordasse seus ouvintes sempre da mesma maneira, nem tampouco segregasse seu 

público, fazendo acepção de pessoas. 

No que se refere ao primeiro aspecto apontado, isto é, à natureza das ações que 

Paulo fazia em seu ministério de comunicação do evangelho, fica claro que cada uma 

destas ações de comunicação da Palavra de Deus mencionadas por Paulo possui uma 

riqueza incomensurável de significados e especificidades, demonstrando o quão lato era 

o repertório de maneiras de comunicação, pelos quais o apóstolo exercia o seu ministério 

de comunicador do Evangelho de Cristo. Portanto, o que costumeiramente chama-se nos 

círculos eclesiásticos de ministério da Palavra, na visão de Paulo para os presbíteros em 

Éfeso engloba a comunicação do Evangelho em toda a sua amplitude52. Esta comunicação 

feita por Paulo foi, desde o anúncio e proclamação até o ensino, a instrução e a declaração 

de fé vinculados ao testemunho, sendo executado em diferentes formas e contextos, como 

fica claro por suas próprias palavras53. 

No que se refere ao segundo aspecto, ou seja, à amplitude do conteúdo essencial 

de seu ministério de proclamação, Paulo essencialmente chama aquilo que havia pregado 

de “todo o conselho de Deus” (do grego, πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ), onde a palavra 

para “conselho” vem de βουλη, βουλημα (propósito) possuindo relação com o verbo 

βουλομαι. A palavra carrega o significado de “querer deliberadamente, ter um propósito, 

estar disposto pela vontade vinculada ao afeto: desejar”54. Sendo assim, é possível afirmar 

 
52 Kistemaker compreende que, considerando o fato que em nenhum outro lugar ele tinha pregado o 

evangelho por tanto tempo e que os presbíteros tinham conhecimento do ensino fiel da Palavra do Senhor 

por parte de Paulo aos judeus e gentios na província da Ásia (19.10), era bastante natural que pudessem 

comprovar que tinha estado no meio deles um verdadeiro mensageiro do evangelho de Cristo, e por 

conseguinte, convencidos da missão de Paulo, “eles eram testemunhas da veracidade da mensagem que 

ele proclamava” KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 296. 
53 Toussaint comenta: “Interessantemente, Paulo usa várias palavras em referência ao seu papel de 

comunicação do Evangelho: (a) “pregar” (At. 20:20) e “proclamar (v.27), ambos de anangellō 

(“proclamar, anunciar”); (b) “ensinar” (de didaskō, v. 20); (c) “declarei” (v. 21) e “testifiquei” (v. 24), 

ambos de diamartyromai (“solenemente dar testemunho de””); (d) “declarei” (martyromai, “testificar,” 

v. 26).TOUSSAINT, 1985, v. 2, p. 414. 
54 STRONG, 2002. 
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que o ministério de Paulo de proclamar todo o conselho de Deus se refere, em termos de 

conteúdo, à completa revelação de Deus em seu Filho Jesus Cristo, por meio do qual todo 

crente recebe a salvação55, ao invés de ser recortes escolhidos discricionariamente pelo 

apóstolo. A palavra reino56, de Deus (Marcos 1.15; 10.15; Lucas 17.20,21; Romanos 

14.17; 1 Coríntios 4.20; 6.9; 15.24; Colossenses 1.13; Hebreus 12.28; Apocalipse 11.15; 

João 3.3 ou “dos céus” em Mateus (Mateus 5.3; 6.10,33; 7.21; 25.34), considerado como 

o governo real de Deus é também várias vezes mencionada como tema de pregação e 

testemunho no livro de Atos (Atos 14.22; 19:8; 20:25; 28:23), inclusive como sinônimo 

de “evangelho da graça de Deus”. 

Os aspectos soteriológicos deste desígnio divino que estavam contidos na 

comunicação paulina do “evangelho da graça de Deus” eram essencialmente o 

“arrependimento e a fé”57, palavras costumeiramente associados à proclamação ao 

pecador para que venha a conhecer a Cristo, mas que na compreensão de Paulo são 

claramente elementos contínuos no seu ensino e do discipulado que ele descreve como 

sua prática ministerial entre os efésios58. Em outras palavras, esta valsa kerigmática – 

 
55 Meyer recorda que na Epístola aos Efésios, o delineamento feito por Paulo de como Deus realiza e cumpre 

seu plano de salvação por meio de Cristo ( “no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo 

o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade” (1.11), a mesma palavra 

é usada para “propósito”.55 Ou seja, a ideia é de um “o conselho da redenção, cuja completa realização 

encontra-se no Reino de Deus (βασίλεια τοῦ Θεοῦ), o Reino Messiânico [...] denotando um e o mesmo 

conteúdo do Evangelho, ainda que visto em diferentes aspectos de sua natureza”. MEYER, 1877, v. 2, p. 

185. 
56 A palavra βασιλεία é relativamente comum no NT. Em termos gerais, refere-se ao domínio ou governo 

de um rei (Mateus 4:8; 12:26; Lucas 19:12; Matt 12:26). Basileia é mais importante teologicamente 

falando pelo seu uso em frases βασιλεία τοῦ θεοῦ (“reino de Deus”) e βασιλεία τῶν οὐρανῶν ( “reino dos 

céus”), ambos se referindo à realidade do governo de Deus sobre o cosmos. HERBST, J. W. Kingship. 

In: MANGUM, D.; BROWN, D. R.; KLIPPENSTEIN, R.; HURST, R. (Orgs.), Lexham Theological 

Wordbook. Bellingham, WA: Lexham Press, 2014. Disponível em: 

<https://www.logos.com/product/45638/lexham-theological-wordbook>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
57 Toussaint esclarece sobre a expressão “arrependimento e fé” que “no grego, as palavras arrependimento 

e fé são colocadas juntas por um artigo. Isto pode implicar que estas duas palavras enfatizam dois aspectos 

da confiança em Cristo (cf. 2:38)”. Por um lado, “quando uma pessoa coloca sua fé em Cristo, está 

voltando-se (arrependendo-se de) uma crença anterior”, como também, por outro lado, ao crer em Cristo 

está assumindo uma nova crença na pessoa do Redentor. TOUSSAINT, 1985, v. 2, p. 413. O próprio 

Calvino relembra que “arrependimento e fé estão interligados numa conexão indestrutível”. CALVINO, 

1995, v. 2, p. 176. O verbo testificar ocorre com frequência em Atos e descreve a pregação dos apóstolos 

Pedro, João e Paulo. Em grego, ocorre nove vezes em Atos (2.40; 8.25; 10.42; 18.5; 20.21,23–24; 23.11; 

28.23). Ela aparece uma vez no evangelho de Lucas (16.28), quatro vezes nas epístolas de Paulo (1Ts 4.6; 

1Tm 5.21; 2Tm 2.14; 4.1), e uma vez em Hebreus (2.6). KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 298. Isto incluía 

necessariamente, a partir da própria experiência deles como cristãos de origem judaica, “demonstrar que 

o Antigo Testamento fala de Cristo, que é conforme declarou Lutero posteriormente, o presépio em que 

Cristo é deitado”. MARTIN, 1982, p. 78. 
58Por isso, Kistemaker afirma que “Lucas indica no texto grego que Paulo continuamente testificava” e que 

este testemunho, “simplesmente colocado, é o resumo da doutrina cristã: arrependimento e fé”. Portanto, 

“os substantivos arrependimento e fé são dois lados da mesma moeda”, que devem ser continuamente 

integrados na proclamação do Evangelho, mesmo ao longo da vida e para cristãos já convertidos 

KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 298. 
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arrependimento e fé – manifesta em forma de pêndulo contínuo e dinamicamente 

equilibrado, tanto a proclamação inicial para a salvação, como a proclamação contínua 

para a santificação. Tanto para a justificação de uma vez por todas, como para a 

santificação contínua a fim de que haja uma conformação do homem regenerado à 

imagem de Cristo, o crente tem no arrependimento e na fé os elementos formadores de 

sua nova vida em Cristo. 

No que tange ao terceiro aspecto, especificamente tratando-se das formas, e dos 

ouvintes e públicos a quem Paulo ministrou em seu tempo em Éfeso, algumas expressões 

são usadas pelo apóstolo que demonstram uma grande variedade. Ele afirma que tanto os 

lugares foram diversos (“publicamente e também de casa em casa”), como os públicos 

foram diferentes (“tanto a judeus como a gregos”)59. Algumas características, por 

exemplo, de como Paulo abordou judeus, revelam que, de modo geral, havia uma atitude 

de adaptação da mensagem do Evangelho com firmeza e sensibilidade aos ouvintes, 

embora a clareza da proclamação de que a promessa da vinda do Messias havia sido 

cumprida na pessoa de Jesus era inegociável e por isso ocupava o centro da pregação. A 

abordagem normalmente acontecia nos serviços da sinagoga, mas também em espaços 

abertos no mercado e nas praças60. 

Naquilo que é chamado de ministério de casa em casa, Toussaint entende também 

que “o ministério de Paulo de casa em casa (cf. Atos 2:46) é contrastado com seu 

ministério público e provavelmente refere-se a igrejas em casas”. Se for o melhor 

entendimento que “cada presbítero era possivelmente o supervisor de uma igreja em 

casa”, então temos realmente um meio muito eficaz de evangelização e discipulado61, no 

entanto, mesmo que assim não possa ser comprovado, tanto na antiguidade, como nos 

dias de hoje, “de casa em casa” tem sido um dos métodos mais importantes de difusão do 

evangelho, pelos motivos relacionados à proximidade, informalidade e possibilidade de 

 
59Assim, conforme lembra Kistemaker, ao se dirigir à sua audiência, “Paulo usou tato e discrição, mas 

nunca comprometeu a mensagem da salvação”, o que também o faz comentar que “ele não escondeu as 

verdades do evangelho, mas proclamou o evangelho completo tanto a judeus como a gregos”. Para ele 

“Seus ensinamentos não eram limitados às aulas diárias aos seus discípulos; ele também ia de casa em 

casa para instruir o povo nas riquezas da Palavra. A palavra casa sem dúvida se refere às numerosas 

igrejas que se formavam nas casas (veja Rm 16.5; Cl 4.15; Fm 1.2). Em seu trabalho, Paulo demonstrou 

que ele era sempre e em todo lugar um ministro dessa Palavra. KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 305. 
60 Green considera a sinagoga como “o canteiro de sementes da evangelização entre os judeus”, mas ele 

lembra também que Atos “nos fornecem muitos exemplos de pregação ao ar livre”, o que “não era 

nenhuma inovação no judaísmo”. Ele afirma ainda que essa pregação em espaços abertos “já era praticada 

há muito tempo na Palestina e em outros lugares, e quando um pregador famoso (darshan) chegava a uma 

cidade ou povoado” havia aglomeração para ouvi-lo, o que se tornou um dos “elementos importantes 

entre os métodos da missão”. GREEN, 1984, p. 239, 247. 
61 TOUSSAINT, 1985, v. 2, p. 413. 
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interação62, desempenhando também um importante papel para a sobrevivência da fé 

cristã e do próprio cristianismo nos primeiros séculos da era cristã, especialmente no 

contexto de perseguição do Império Romano. 

Além disso, este é um princípio de fé comunitária advindo da igreja mãe em 

Jerusalém (Atos 2:42-46), que tem sido, ao longo da história, redescoberto e utilizado em 

diferentes lugares e épocas, inclusive como forma de evitar a massificação e 

despersonalização da experiência de culto e de aprendizado das Escrituras. 

Provavelmente, este ministério doméstico contribuía significativamente para que o 

apóstolo tivesse a autoridade de afirmar: “Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que 

estou limpo do sangue de todos” (ὅτι καθαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων), expressão 

usada por Paulo, numa clara referência a Ezequiel 33:1–6 e ao papel da atalaia, para 

demonstrar que ele era, sempre e em todo lugar, um ministro, dessa Palavra, daí Lucas 

registrar: “ele pregou a todos homens na província da Ásia” (19:10)63. Por tudo isso, é 

possível dizer que, apesar de Paulo desejar adaptar-se às circunstâncias que lhe exigiam 

flexibilidade para alcançar as pessoas com o Evangelho, “ele não adaptou seus princípios 

para encaixa-los em sua conveniência pessoal”64. Antes, ele imitou uma atalaia zelosa, 

que atrai a atenção de homens diferentes em diferentes situações espirituais e vindos de 

diferentes contextos culturais e religiosos, para convergir em direção ao único Deus, cuja 

palavra de salvação também é unicamente por meio de Jesus Cristo. 

 

5.3.4 A base para estabelecer o papel estratégico da formação de uma liderança madura 

e capaz de liderar a Igreja de Cristo deve ser o reconhecimento da pluralidade de dons 

e de ministérios 

Paulo não apenas ensina sobre a formação da liderança, mas também a coloca 

em prática, o que fica notório pelo seu relato naquela reunião com os presbíteros, a quem 

viria entregar os cuidados da igreja em Éfeso. E mais ainda agora, ele amplia a 

abrangência deste princípio de ministério ao entregar a supervisão espiritual do rebanho 

a eles, sempre pautado pela convicção na pluralidade de dons e ministérios. 

 
62 Alguns autores concordam sobre esta importância estratégica das igrejas em casas, tais como: BANKS, 

Robert. Paul’s idea of community: the early house churches in their historical setting. Peabody, MA: 

Hendrickson, 1994. FEGUSON, Everett. The Church of Christ: a biblical ecclesiology for today. Grand 

Rapids: Eerdmans, 1996. GEHRING, Roger W. House Church and mission: the importance of household 

structures in early christinity. Peabody, MA: Hendrickson, 2004. 
63 TOUSSAINT, 1985, p. 414. 
64 GUTHRIE, 1970, p. 388, 389. 
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Ele afirmou: “Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo 

vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu 

próprio sangue” (do grego, προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ 

Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, ἣν 

περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος)65. A forma como Lucas enfatizou a metáfora do 

pastoreio da igreja, usando tanto ποιμνίῳ (rebanho) como ποιμαίνειν (pastoreio), deixa 

claro que efetivamente seriam os Presbíteros os responsáveis pelo cuidado pastoral da 

igreja depois da saída do apóstolo, e não seriam apenas auxiliares ou administradores. 

O uso de ποιμαίνειν no tempo presente, traduzindo-se melhor por “pastorear 

continuamente”, pois ainda que o infinitivo grego possa expressar tanto comando, até 

mesmo como um substituto para o imperativo, a idéia de propósito – ou seja, de 

finalidade, devido ao verbo precedente ἔθετο (ele designou), é preferível. Portanto, os 

Presbíteros seriam, a partir daquele encontro, aqueles que efetivamente pastoreariam a 

igreja em Éfeso, visto que claramente Paulo dá um encargo aos presbíteros efésios, os 

quais deveriam assumir as responsabilidades pastorais na igreja local. Este pastoreio 

incluía o cuidar de si mesmos, ou seja, eles deveriam ser exemplos espirituais para os 

membros da igreja (1 Timóteo 4.16), e, além disso, os presbíteros teriam a tarefa de cuidar 

das necessidades espirituais de “todo o rebanho”66 e a expansão do Reino67. 

E para não ficar nada em dúvida quanto a esta delegação, um novo termo 

(ἐπισκόπους, aquele que supervisiona), é usado de modo complementar à designação 

deles como presbíteros68, na declaração “sobre o qual o Espírito Santo os constituiu 

bispos”. Paulo claramente afirma que o Espírito Santo designou os presbíteros como 

bispos, pois o uso do termo como parte das funções a ser exercidas pelos presbíteros, 

demonstra que a tarefa dos bispos é ser um pastor (Números 27.16–17) como Jesus Cristo. 

Nesta direção, “a combinação de ‘presbítero’ e ‘bispo’ neste contexto mostra claramente 

que o último é nada mais do que uma função do primeiro (cf. Tito 1:5)” 69 e que “tanto 

 
65 SCRIVENER, 1881. 
66 KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 305-306, 310 
67 Green comenta que esta continuidade da obra paulina pelos presbíteros envolvia também engajamento 

“no trabalho de evangelização, apesar da tarefa principal dos presbíteros ser edificar a comunidade cristã, 

de modo que todos os seus membros descobrissem e pusessem em prática seu próprio ministério”. Por 

isso, segundo ele, “Paulo lhes apresentou seu próprio trabalho evangelístico como exemplo a ser seguido”. 

GREEN, 1984, p. 211. 
68 Para Toussaint, o termo “anciãos” (presbíteros) tem primariamente antecedentes judaicos e enfatiza a 

dignidade do ofício, enquanto “supervisores” (bispos) é majoritariamente grego em sua derivação e 

enfatiza a responsabilidade do ofício de “cuidar dos outros” TOUSSAINT, 1985, v. 2, p. 414. 
69 GUTHRIE, 1981, p. 740. 
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Paulo como Pedro descrevem as responsabilidades de um pastor em suas respectivas 

epístolas”70. 

Na verdade, este exercício pastoral de supervisão espiritual sobre o rebanho, inclui 

também a iniciativa de “guardar”, no sentido de “proteger, tomar conta” (do grego, 

προσέχετε)71, pois o uso do verbo προσεχω (prosecho), aqui na segunda pessoa do plural 

do presente ativo no modo imperativo, inclui necessariamente o “dar atenção a”, “ter 

cuidado de”, “aplicando-se a, e concentrando-se em segurar ou apegar-se a uma pessoa, 

com dedicação, devoção e esforço”72. Obviamente, que toda esta gama de termos amplia 

o significado, e demonstra que este cuidado implica que esta atividade pastoral dos 

presbíteros não seria temporária, nem interina, enquanto o apóstolo estivesse ausente, 

nem tampouco que pudesse ser exercida superficialmente. É um ofício permanente, 

diferente do apostolado de Paulo, porém igualmente exigente de completa dedicação73. 

Assim, a partir de sua própria experiência como o ponto principal de argumento, 

ele exorta “os presbíteros a seguirem seu exemplo, ao assumirem a responsabilidade dos 

cuidados da igreja de Deus”, e isto de tempo integral, tanto quanto lhes for sempre 

possível74, a ponto de Marshall entender que neste momento do discurso, apesar de Paulo 

não estar realizando “algum tipo de rito de ordenação no seu cargo como supervisores do 

rebanho, visto que já detinham aquela posição”, claramente há uma transmissão da 

supervisão espiritual e dos cuidados pastorais75. Meyer faz questão de lembrar em que se 

constitui esta supervisão espiritual ou cuidado pastoral, pois, segundo ele, “o uso figurado 

de ποιμαίνειν (Isaías 40:11; Jeremais 2:8; Ezequiel 34:2; João 10:14, 21:15) compreende 

os dois elementos”. Por um lado, trata-se de atividade oficial de ensinar (conforme 

delimitado especialmente em Efesios 4:11 e 1 Timóteo 3:2), e por outro lado, “de cuidar 

 
70 Por isso, Paulo listou uma série de exigências para alguém que aspira ao ofício de presbítero/pastor (1 

Timóteo 3.1–7; Tito 1.6–9), e Pedro, de maneira semelhante, especifica os deveres de um presbítero (1 

Pedro 5.1–4), e em ambos os casos, os apóstolos usam os termos presbíteros e bispos como sinônimos. 

KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 305-306. 
71 TOUSSAINT, 1985, v. 2, p. 414. 
72 STRONG, 2002. 
73 Por dedução da própria experiência de Paulo, esta exclusiva dedicação em todas as circunstâncias era a 

regra, ainda que eventualmente pudesse ser intercalada, ou até exercida simultaneamente, com outros 

labores, como se pode depreender da ocasião em que Paulo precisou “fazer tendas”, quando fica claro 

que não era algo que desabonasse o seu ministério. Na verdade, ele inclusive menciona estas atividades 

como sendo prova de sua integridade ministerial mencionada ao final do próprio discurso aos presbíteros 

(“De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes; vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o 

que me era necessário a mim e aos que estavam comigo”). 
74 KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 309. 
75 MARSHALL, 1982, p. 311. 
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e conduzir a disciplina e organização da igreja”. E assim, ele conclui: “estes dois sentidos 

juntos exaurem o sentido de ἐπισκοπεῖν (1 Pedro 5:2)”76. 

É notório o preparo progressivo desta liderança em Éfeso para tão nobre e exigente 

ofício, na medida em que inicialmente foram alcançados da descrença para a crença, pelo 

anúncio e proclamação do Evangelho da graça de Deus. A partir daí, eles tiveram a 

experiência típica da relação de um mestre e discípulos, ao observarem o próprio Paulo 

exercer seu ministério, e assim, eles mesmos se tornaram paulatinamente discípulos, isto 

é, seguidores de Cristo, na medida que seguiam ao supremo Mestre ao lado de Paulo. Ao 

mesmo tempo, eles foram progressivamente ensinados na doutrina e pelo exemplo do 

apóstolo, foram crescendo na graça e no conhecimento de Deus, e amadurecendo 

espiritualmente, até chegar o ponto de assumirem a liderança da igreja, conforme a 

vocação, os dons e as capacitações do Senhor. 

A intencionalidade de Paulo em formar esta liderança neste processo transversal 

e progressivo também é clara. Ele mesmo declara “Tenho-vos mostrado em tudo que, 

trabalhando assim”, deixando claro que este ato de demonstração (ὑπέδειξα) tem o 

sentido de “ensinar pelo exemplo”, isto é, mentorear ou discipular77. De fato, embora o 

cláusula refira-se, em um primeiro momento, ao exemplo imediato de “vós mesmos 

sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam 

comigo”78, o adjetivo (πάντα, πᾶς “em tudo que”) com função adverbial acusativo na 

frase, ou seja, como um acusativo que mostra os possíveis efeitos, favoráveis ou 

desfavoráveis, atenuantes ou agravantes, do verbo sobre o sujeito79, aponta para toda a 

ação ministerial que o apóstolo estava descrevendo no discurso. Assim, ὑπέδειξα, do 

verbo ὑποδείκνυμι (“informar”, “avisar”), vem com o prefixo ὑπο intensificando, e de 

certa forma, modificando o seu sentido original para uma demonstração vivencial e não 

apenas comunicacional 80. 

Por óbvio, nem todos que foram alcançados pelo Evangelho em Éfeso tornaram-

se presbíteros, nem era esta a intenção inicial de Paulo, mas certamente na multidão dos 

 
76 MEYER, 1877, v. 2, p. 185-186. 
77 STRONG, 2002. 
78 ALMEIDA, 1993, At 20.34. 
79 LUKASZEWSKI, 2007. 
80 Outros lexicógrafos gregos também entendem assim: ὑποδείκνυμι, -δείξω, -έδειξα, no sentido de 

“mostro”, “advirto”, “recomendo”; “ensino (por exemplo)”, “dou o exemplo”. TAYLOR, 2011, p. 232. 

Os termos hebraicos equivalentes em aproximação semântica são נגד (“propor”, “anunciar”, “informar”, 

“dar evidência”, “prover uma explicação”, conforme 2 Crônicas 20:2; Ester 2:10, 20; 3:4; 4:7; 8:1; Daniel 

9:23; 10:21; 11:2) e ספר (“fazer um registro escrito”, “fazer conhecido”, “anunciar”, “reportar”, “contar”, 

conforme Es 5:11). 
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alcançados havia escolhidos por Deus para esta tarefa. Ou seja, a questão que tem sido 

demonstrada na tese deste trabalho não é que Paulo sabia de antemão quem exerceria a 

liderança, e isso provaria a intencionalidade da formação de liderança em todo o processo 

de evangelizar, discipular e plantar igrejas, posto que isto não pode ser demonstrado 

exegeticamente. Ao contrário, o foco da tese deste trabalho está no fato de que Paulo 

desde o início com a evangelização, preparava a todos para que aqueles que fossem 

liderar, na multiplicidade de dons e ministérios e segundo o propósito de Deus81, 

estivessem devidamente preparados ao longo de todo o processo. Assim, eles 

praticamente não precisariam de um preparo extra, excepcional e posterior, que 

segregasse teoria e prática, e viesse a retardar o processo de transferência das 

responsabilidades pastorais aos Presbíteros ou a outros líderes, o que em alguns modelos 

de plantação de igreja é chamado de phase out, e que segundo a literatura disponível, é 

um momento de muita importância no processo de plantação de igrejas82. 

A conclusão do discurso de Paulo aos Presbíteros de Éfeso também aponta alguns 

aspectos importantes sobre este momento histórico, no qual se percebe o que Paulo pensa 

sobre a missão, como cumpri-la e qual a relevância da formação de uma liderança 

eclesiástica que não deveria ficar restrita aos apóstolos como ele. Primeiramente, há um 

alerta (“Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes”) para 

que os Presbíteros exerçam vigilância (“portanto, vigiai”), tanto no ambiente interno (“E 

que, dentre vós mesmos”), como no ambiente externo ao rebanho. O alerta diz respeito a 

um risco real do rebanho ser prejudicado (“que não pouparão o rebanho”) pela perversão 

da verdade (“se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os 

discípulos atrás deles”). 

É interessante observar que o risco associado ao alerta de Paulo aos Presbíteros se 

desdobra em dois aspectos. O primeiro refere-se a “perverter” (διεστραμμένα, da raiz 

 
81 E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para 

pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a 

edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho 

de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo (Efésios 4:11-13). 

ALMEIDA, 1993, Ef 4.13. 
82 “Desengajamentos responsáveis… são as ausências planejadas dos plantadores de igrejas, prolongadas 

ao longo do tempo, para que os crentes nacionais possam imediatamente fortalecer suas raízes e asas 

espirituais”. Steffen entende que “equipes efetivas de plantação de igrejas começam com a saída em 

mente”, e citando Hasselgrave (“na maioria dos casos, saber quando e como deixar um novo trabalho é 

quase tão importante quanto saber quando e onde realizá-lo, em primeiro lugar”) propõe algumas 

estratégias. Sintomaticamente, nenhuma delas parece ser tão efetiva como fazer desde o início aquilo que 

ele sugere fazer no final antes de passar o bastão. STEFFEN, Tom. Passing the Baton: Church Planting 

That Empowers. Colorado Springs, CO: Center for Organizational & Ministry Development, 1994. 
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verbal διαστρέφω, diastrepho)83, que traz a ideia de “torcer, desencaminhar, desviar, 

opor-se, conspirar contra os propósitos e planos salvadores de Deus, desviar do caminho 

certo, e corromper”, sendo que o pervertido é aquele que “torna-se ativamente desviado 

do que é considerado moral, certo, adequado e bom” 84 , sendo esta tanto a compreensão 

do termo no Novo, como no Antigo Testamento85. 

O segundo aspecto deste risco fica claro pelo uso do verbo ἀποσπάω (apospaō), 

“arrastar para fora”, que figuradamente seria “afastar alguém da fé”, um sentido que, 

apesar de nas quatro vezes que aparece no NT referir-se a ações físicas (Mateus 26:51; 

Lucas 22:41; Atos 21:21), é visto aqui com o significado espiritual de “fazer proselitismo” 

ou “arrastar atrás deles”, de modo a mudar as crenças de alguém e consequentemente, 

desenraiza-la de sua comunidade. Tanto Jones entende que o risco aqui se trata de 

apostasia86, como Jamieson, Fausset & Brown compreendem que “duas classes de 

inimigos iminentes são anunciadas aqui, aquela mais de fora deles, e outra que floresce 

na própria comunidade deles” 87. Embora a forma como o risco se expresse seja em ambos 

os casos relacionados ao ensino diferente da doutrina dos apóstolos (Atos 2:42), 

internamente havia “os sectaristas que pervertem a verdade, com a intenção de levar um 

grupo com eles”. Neste caso, são os denominados “lobos vorazes”88 que teria a ver com 

as tendências judaizantes que se saber ter perturbado bem cedo as igrejas da Ásia89. 

 
83 SCRIVENER, 1881. 
84 STRONG, 2002. Nas seis referências no Novo Testamento, além dessa em Atos 20:30, três delas (Mateus 

17:17; Lucas 9:41; Filipenses 2:15) se referem à “geração perversa”, associando perversão a 

incredulidade e a corrupção, uma refere-se à uma falsa acusação feita contra Jesus (Lucas 23:2) e duas à 

atitude de Simão, o mágico (Atos 13:8,10). 

  
85 No hebraico, os termos são ְהּפּוָכה  עקש  ,(perversidade”, “perversão” em Provérbios 6:14; 8:13; 16:30“) תַּ

(“torcer”, “voltar-se para o caminho errado”, “comportar-se tortuosamente”, “agir falsamente” em 

Provérbios 10:9; Isaías 59:8; Miquéias 3:9),  עות (“torcer”, “falsificar”, “suprimir” em Eclesiastes 1:15; 

 .colocar em desordem”, “trazer desastre”, “causar confusão” e assim por diante“) עכר ,(12:3 ;7:14
86 JONES, M. R. Apostasy. In: MANGUM, Douglas; BROWN, Derek R.; KLIPPENSTEIN, Rachel et al. 

(Orgs.). Lexham Theological Wordbook. Bellingham, WA: Lexham Press, 2014. Disponível em: 

<https://www.logos.com/product/45638/lexham-theological-wordbook>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
87 JAMIESON, FAUSSET, BROWN, 1997, p. 209-210. 
88 A metáfora dos lobos atacando o rebanho é uma figura dos falsos mestres que entrarão na igreja para 

enganar os membros e desviá-los da fé [...] Por exemplo, estes mestres negam a volta de Cristo, desprezam 

a autoridade, rejeitam Jesus Cristo, repudiam a conduta cristã e vivem na imoralidade (2 Pe 2; Jd 4–19) 

[...] Não apenas os falsos mestres se infiltrarão entre os membros da igreja (Jd 4), mas mesmo dentro da 

igreja, o perigo da heresia é real (1Jo 2.18–19). Algumas pessoas na igreja se tornam falsos profetas, que 

algumas vezes se disfarçam de anjos de luz (2Co 11.14). Elas, de propósito, lutam para desviar os crentes 

da verdade do evangelho. KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 308. 
89 Sobre a natural relação do discurso aos Presbíteros (Atos 20), com a epístola aos Efésios e com as cartas 

pastorais a Timóteo, e finalmente, também com a carta à igreja em Éfeso no Apocalipse, Musculus 

comenta “que não há passagem que explique mais claramente por que Paulo decidiu escrever aos Efésios 

do que aquela que registra o que ele disse ao presbíteros da igreja em Atos 20”. Ou seja, ao “incentiva-

los a serem vigilantes”, Paulo deixa claro ao leitor cuidadoso a necessidade de diligência e de fidelidade 

do apóstolo ao ensinar o que deveriam crer, mas também “a fortalece-los contra os falsos mestre que 
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E, por outro lado, externamente, o perigo residiria no chamado gnosticismo 

oriental, que também se sabe ter infectado precocemente as igrejas da Ásia, o que levava 

Paulo a exortar os presbíteros porque a vigilância contra todos estes riscos de ferir e 

corromper a igreja de Cristo é dever de seus pastores em todas as épocas. Portanto, este 

cuidado, sobre o qual Paulo adverte, a fim de que aqueles líderes vigiassem90, tem a ver 

com o pastoreio por meio do ensino, algo que seria necessário aos presbíteros em Éfeso, 

mas que é também fundamental em qualquer circunstância relacionada à preservação de 

uma fé saudável e firme no Senhor91. Assim Paulo, baseado no próprio exemplo de ter 

investido tanto tempo ensinando a estes líderes, exorta-os a também a sempre fazerem o 

mesmo. Pastoreio na concepção paulina não prescinde de ensino. Antes, baseia-se 

justamente na exposição e aplicação da verdade92. 

Há também, no encerramento de sua fala, uma experiência compartilhada por 

Paulo, que serve como modelo93 (“lembrando-vos de que”). Trata-se de um pastoreio 

caracterizado por constância e consistência (“por três anos, noite e dia, não cessei”), para 

a formação do caráter cristão pela aplicação da verdade (“de admoestar”) com 

envolvimento afetivo (“com lágrimas”) e de modo personalizado à necessidade 

individual (“a cada um”). A linha de raciocínio de Paulo, ao associar sua maneira de 

exercer o pastorado até então, com a forma com os Presbíteros deveriam continuar 

fazendo, a partir de então, é caracterizado como uma intimação para que, “assim como 

ele trabalhou pelo bem espiritual deles sem cessar, mesmo a ponto de chorar por eles, 

também eles, por sua vez, trabalhem arduamente para o Senhor”94. 

 
viriam a eles no futuro”. MUSCULUS, Wolfgang. Epistolas apostoli Pauli ad Galatas et Ephesios 

Comentarii. Basileia; Herwag. In: BRAY, Gerald (Org.). Comentário Bíblico da Reforma: Gálatas e 

Efésios. São Paulo: Cultura Cristã, 2007, p. 77, 264. 
90 A palavra para “vigiai” vem da raiz γρηγορεω (gregoreuo), cujo sentido é “dar estrita atenção a, ser 

cauteloso, ativo, tomar cuidado para que, por causa de negligência e indolência, nenhuma calamidade 

destrutiva repentinamente surpreenda alguém”. STRONG, 2002. 
91 Toussaint lembra que, no caso específico da igreja em Éfeso este aviso é “atestado pelas subsequentes 

referências à igreja em Éfeso” nas cartas pastorais (1ª Timóteo 1:6–7, 19–20; 4:1–7; 2ª Timóteo 1:15; 

2:17–18; 3:1–9) e no Apocalipse (Apocalipse 2:1–7). TOUSSAINT, 1985, v. 2, p. 414. 
92 MacArthur, por exemplo, entende que alguns dos “falsos ensinamentos de alguns homens influentes (tais 

como Himeneu e Alexandre)” teriam este poder de produzir engano doutrinário e teológico, com reais 

chances de divisão da igreja, porque “provavelmente eram presbíteros naquela congregação (1ª Timóteo 

1:3,20)”, o que explicaria a referência também a “fábulas e genealogias sem fim” (1ª Tim 1:4) e a práticas 

ascéticas (1ª Timóteo 4:3). MACARTHUR, John. Efésios. estudos bíblicos. São Paulo: Cultura Cristã, 

2011, p. 5. 
93 Esta experiência modelar de Paulo é comentada por Kistemaker, lembrando o uso já citado neste trabalho 

da expressão “eu sei”, para afirmar que “ele tem total conhecimento das condições de perigo que os 

crentes se encontrarão depois que ele os deixar. Ele fala com conhecimento de causa”. KISTEMAKER, 

2016, v. 2, p. 307. 
94 “Durante seu ministério ele foi um pastor diligente, porque alertou e instruiu cada membro da igreja (1Co 

4.14)”. KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 308-309. 
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Finalmente, há dois últimos elementos da conclusão de seu discurso: o suporte 

espiritual disponível aos Presbíteros (“Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra 

da sua graça, que tem poder para vos edificar”) e a promessa eterna da recompensa que 

lhes estava reservada, assim a todos que são fiéis ao Senhor (“e dar herança entre todos 

os que são santificados”). No aspecto do suporte espiritual, Paulo já havia encomendado 

de modo semelhante, os presbíteros das igrejas da Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e 

Derbe ao Senhor (Atos 14.23), enfatizando que o próprio Senhor confirmava a palavra de 

sua graça (Atos 14.3), aqui melhor compreendida como o conjunto da obra de Deus na 

vida do cristão até a consumação95. 

Ao contrastar, por um lado, o cuidado pastoral que o apóstolo havia anteriormente 

recomendado no discurso que os Presbíteros tivessem para com cada ovelha, e por outro 

lado agora, este aspecto corporativo da salvação do rebanho de Deus, a alusão de Paulo a 

herança deve ser vista como algo prometido a toda igreja, sendo justamente o trabalho 

dos presbíteros o colaborar para a preservação disto na vida das ovelhas pelo pastoreio 

em Éfeso. Portanto, trabalhando em sua paróquia, os Presbíteros, as pastorear aquele 

rebanho, trabalhavam para que na unidade do corpo de Cristo, aquelas ovelhas 

recebessem a parte que lhes cabia na herança prometida96. 

 
95 Isto demonstra para Kistemaver que “o evangelho de Cristo tem o poder inerente de fortalecer e 

estabelecer os presbíteros efésios em sua fé”, pois “colocado de maneira simples, a expressão a palavra 

de sua graça é sinônimo de evangelho (v. 24)” e esse evangelho lhes garante uma herança. 

KISTEMAKER, op. cit, p. 311-312. Jamieson, Fausset & Brown fazem questão de observar que a 

“salvação – não apenas nos seus estágios iniciais de perdão e regeneração, mas também nos estágios 

subsequentes de crescimento e até de consumação na herança eterna – é aqui atribuída a habilidade de 

Deus conceder (Rom 16:25; Eph 3:20; Jud 1:24; 2 Ti 1:12)”. Da mesma maneira, a “santificação é aqui 

vista como o caráter e condição final dos herdeiros da glória, considerados como uma companhia única 

de salvos” JAMIESON, FAUSSET, BROWN, 1997, p. 210. e com isto concorda Spurgeon, ao afirmar 

que “a graça começa, continua e termina a obra da salvação no coração de uma pessoa”. SPURGEON, 

Charles H. Sermões sobre a Salvação. São Paulo: Publicações Evangélicas Selecionadas, 1992, p. 45. E 

também Lloyd-Jones, que diz: “Em sua inteireza, nossa salvação procede do Senhor. É sua realização” e 

particularmente em relação à consumação da obra salvífica e santificadora, “Ele mesmo apresenta sua 

noiva a si mesmo porque ninguém jamais pode fazê-lo”, para finalizar: “Ele fez tudo por nós, do princípio 

ao fim, e concluirá a obra apresentando-nos a si mesmo com toda esta glória aqui descrita”. LLOYD-

JONES, Dwight M. Vida no Espírito: no casamento, no lar e no trabalho. São Paulo: Publicações 

Evangélicas Selecionadas, 1992, p. 137. 
96 Para Kistemaker, ao dizer que o evangelho tem poder para “dar herança entre todos os que são 

santificados”, a palavra-chave é a preposição entre, pois Paulo não diz que a palavra da graça dará herança 

somente aos presbíteros efésios. Ele diz que esses santos em particular, confiados a Deus e à sua Palavra, 

recebem uma herança entre todos os crentes que são santificados (1Co 1.2). Ou seja, Paulo enfatiza “a 

natureza corporativa da igreja na qual os crentes têm seu lugar” KISTEMAKER, 2016, v. 2, p. 311-312. 

Em referência a esta herança, Costa ressalva que “somente os filhos de Deus participarão da presença 

gloriosa e eterna de Deus [...] Ter a Deus como Pai significa tê-lo como herança, e ser, ao mesmo tempo, 

a herança de Deus” e então, conclui: “a comunhão eterna com Deus é a nossa maior herança”. COSTA, 

Herminster M. P. Efésios: O Deus Bendito. São Paulo: Cultura Cristã, 2011, p. 88, 89. 
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Tenney comenta que neste episódio “encerrou-se a fase mais ativa da carreira 

missionária de Paulo” e justifica esta análise, afirmando que “em pouco menos de um 

decênio tinha libertado os crentes gentios do jugo do legalismo, construíra uma robusta 

cadeia de igrejas desde Antioquia da Síria [...] até o Ilírico”. Mas, principalmente “tinha 

escolhido e preparado companheiros como Lucas, Timóteo, Silas, Aristarco, Tito e 

outros, plenamente aptos a manter o trabalho com ou sem o apóstolo”.97 Por isso é que 

Tenney, ao comentar sobre o momento ministerial de Paulo ao posteriormente escrever a 

carta aos Efésios98, diz que “foi escrita depois de muitas igrejas terem sido fundadas e 

depois de Paulo ter tido oportunidade de meditar no significado do novo organismo que 

nascera” 99. Destarte, neste momento de despedida temporária, o apóstolo fala de uma 

presença eterna, quando em perfeita unidade como Corpo de Cristo, sob o Cabeça que é 

Cristo, todos os labores da obra missionária terão sido finalmente cumpridos. 

 
97 TENNEY, 1984, p. 322. 
98 Ele conclui sobre a epístola a Efésios, afirmando que “é o único escrito do Novo Testamento em que a 

palavra ‘Igreja’ significa a igreja universal mais do que um grupo local”. Ele enfatiza o que muitos outros 

dizem ter sido a grande contribuição daquela experiência ministerial de Paulo em Éfeso, qual seja, a 

apreensão do sentido da Igreja, como “o mistério que estivera oculto” e de sua missão como a expressão 

do que neste trabalho tem sido chamado de Fator Éfeso. TENNEY, 1984, p. 322. 
99 Hendriksen faz uma longa comparação entre as epístolas aos Efésios e aos Colossenses, “tendo presente 

a necessidade de responder aos que negam a paternidade literária de Paulo sobre Efésios, afirmando que 

a epístola ‘não é mais que uma amplificação de Colossenses’”. Para ele, “Esta comparação servirá além 

deste propósito, já que depois de temos estabelecido que Paulo é sem dúvida o escritor tanto de Efésios 

como de Colossenses”. Sua conclusão é que “existe, sem dúvida, um alto grau de semelhança entre 

Colossenses e Efésios”, mencionado que “dos 95 versículos de Colossenses, 1/3 tem duplicações em 

Efésios, seja por inteiro, em parte ou no sentido tanto verbal, como na essência”. HENDRIKSEN, 

William. Efesios Comentario del Nuevo Testamento. Grand Rapids, MI: TELL, 1984, p. 13-33. 
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PARTE 2 – O ESTUDO TEOLÓGICO – EM BUSCA DA RELAÇÃO ENTRE O 

FATOR ÉFESO E O FATOR GALILÉIA 

Nesta parte do trabalho, de natureza essencialmente teológica, é necessário fazer 

um recorte analítico da eclesiologia Paulina, com foco na formação de liderança na 

plantação de igrejas, como desdobramento da exegese das passagens em Atos. O objetivo 

último é demonstrar como Paulo, em particular, e os apóstolos, em geral, na verdade, 

seguiram o exemplo de Jesus na evangelização, discipulado e formação de Liderança. 

Payne, neste sentido, salienta que: “plantação bíblica de igrejas segue o modelo de Jesus 

e é imitado pela igreja apostólica para fazer discípulos em todo o mundo”1, mas o próprio 

Payne levanta uma crítica à tendência comum de se procurar no livro de Atos, e não nos 

Evangelhos, as melhores práticas a serem adotadas em processos de plantações de igrejas. 

Ele escreve: “muitos plantadores de igrejas vão rapidamente para as páginas de 

Atos para entender plantação de igrejas e prática missionária. Contudo, muito do que está 

revelado em Atos foi estabelecido nos Evangelhos por Jesus”. A grande descoberta em 

plantação de igrejas, independentemente do contexto, tem sido que ser relacional, simples 

e reproduzível universalmente é o que justamente tem sido mais bem-sucedido ao longo 

da história, seja o público sofisticado e intelectualizado, seja Galileus simples e não 

educados, conforme pode ser comprovado, tanto nos relatos de Jesus nos Evangelhos, 

como nas histórias sobre Paulo contadas por Lucas em Atos. 

Inclusive sobre este último – a universalidade do método missionário Paulino, que 

temos chamados neste trabalho de Fator Éfeso – não foi particular ou exclusivamente de 

Paulo, e justamente por ser sido seguido por seus discípulos comprova-se como 

universal2. Para ele, a crítica mais severa quando se analisa o porquê das dificuldades de 

adoção plena, bem compreendida e bem adequada do que chama de “método Paulino” é 

centrada na incompatibilidade com o espírito ocidental, que inclui uma “máquina 

elaborada para manter o sistema de organização eclesiástica que se tem inventado”3. O 

 
1 Ele coloca exatamente o core da plantação de igrejas no exemplo de Jesus, ao afirmar: “um exame da vida 

e modus operandi de Jesus demonstra que sua atividade missionária foi relacional, simples e altamente 

reproduzível – todas características necessárias para Galileus simples e não educados continuarem depois 

da ascensão”. PAYNE, 2009, p. 4, 5. 
2 Para Allen, o ‘discipulado’ é um método que, “mesmo fora da Igreja Cristã tem sido seguido por 

reformados, religiosos, políticos e sociais, em várias épocas e em diversas condições”. E, por isso, afirma: 

“em nenhum outro aspecto da vida, nós reputamos o trabalho de alguém tão significativo, que, 

paradoxalmente, digamos que ele não pode ser copiado porque foi feito sob outras circunstâncias”. Por 

isso, conclui especificamente sobre Paulo: “Na verdade, é a genialidade do trabalho de alguém que lhe 

confere o atributo de ser universalmente reproduzível!” ALLEN, 1962. 
3 ALLEN, op. cit. 
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desafio, então, passa a ser como desenvolver uma teologia sólida e saudável e que pode 

produzir princípios e práticas simples à obra missionária, e particularmente úteis à 

plantação de Igrejas, especialmente no que tange a formar líderes, e dentre eles, os 

presbíteros de igrejas locais. 
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6 A RELAÇÃO ENTRE A TEOLOGIA E A MISSIOLOGIA 

Nesta direção, é preciso novamente relembrar a importância da teologia para a 

missiologia, conforme Lopes faz questão de advertir que “a separação entre teologia e 

missões tem causado graves problemas à Igreja de Cristo no mundo. Até algum tempo 

atrás, missões era o resultado inevitável de uma teologia baseada na Palavra de Deus”1. 

Ao mesmo tempo, esta relação, que ora enfatiza o fato de a Teologia ser a base da Missão, 

ora salienta a Missão como o propósito último da Teologia, é claramente a base para a 

declaração de Bosch de que: “assim como a igreja deixa de ser igreja quando não é 

missionária, teologia cessa de ser teologia se perder seu caráter missionário”2. Desta 

forma, é possível afirmar que a teologia baseada na Bíblia é o fundamento para uma bem-

sucedida plantação de igreja e que a ideia bíblica e o modelo de igreja são muito 

importantes para o objetivo da plantação de igreja. 

Por isso, tanto Malphurs3, como Stetzer4 afirmam a necessidade de que teologia e 

missiologia caminhem juntas, no que se convencionou chamar de perspectiva 

eclesiológica missional. Esta abordagem da relação teologia-missão questiona tanto a 

colocação de uma falsa esperança no apego fiel à tradição teológica, bem como confronta 

o pragmatismo de descartar o tesouro teológico reunido ao longo de dois milênios de 

Cristianismo, sem contar com as origens ainda mais remotas plantadas no Judaísmo. A 

crítica se direciona a uma certa rigidez na forma como aqueles princípios teológicos 

cristãos, mormente os da Reforma Protestante do século XVI, têm sido eventualmente 

mal aplicados à missão. A teologia advinda da Reformad certamente é responsável pelo 

 
1 LOPES, 1997. Stetzer afirma que esta relação Teologia e Missão deve ser mais do que funcional. É 

essencial, de modo que, em certo sentido, “a Missão é a mãe da Teologia”. STETZER, 2006, p. 2, 27. Por 

conseguinte, Schen afirma que “a Igreja precisa descobrir que missão é sua identidade fundamental” e 

aponta que “a grande comissão institucionalizou missão como a raison d’etre, a norma de controle, da 

igreja” e que “ser um discípulo de Jesus Cristo e um membro de seu corpo é viver uma experiência 

missionária no mundo. Não há nenhuma dúvida que este era o entendimento de como os primeiros cristãos 

viam seu chamado”. SCHENK, Wilbert R. Write the Vision. Harrisburg, PA: Trinity Press International, 

1995, p. 43. 
2 BOSCH, David J. Transforming Mission. Maryknoll: Orbis Books, 1998, p. 34. 
3 Malphurs ao dizer que uma “crítica acurada do movimento de crescimento de igreja é sua ênfase exagerada 

no pragmático”, algo que certamente tem solapado o movimento de crescimento e de plantação de igrejas. 

MALPHURS, 1992, p. 27. 
4 E Stetzer ao afirmar: “a igreja missional rejeita tanto a falsa esperança da tradição, como da técnica, 

reposicionando-se como um corpo de pessoas enviadas em missão”. Em sua obra Planting Missional 

Churches, Stetzer tenta esclarecer, a partir da idéia de “mente missional”, o que diferencia “missionário” 

e “missional”. Ele diz: “Não confunda mente-missionária e missional. O primeiro se refere mais a uma 

atitude de dar atenção e envolver-se com missões, particularmente no exterior. Missional significa fazer 

a missão exatamente aqui onde você está. Missional significa adotar a postura de um missionário, 

aprendendo e adaptando a cultura ao redor, ao mesmo tempo que permanecendo biblicamente saudável e 

firme. STETZER, 2006, p. 19. 
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resgate do conceito de Igreja onde as coisas certas acontecem – pregação, administração 

dos sacramentos e outras práticas feitas corretamente, mas, ao longo do tempo, 

posteriormente uma igreja já corrigida (ou reformada) tem em alguns momentos não 

entendido e administrado estas coisas corretamente. Ou seja, ainda há uma luta para 

conseguir desenvolver a partir da teologia correta, sua aplicação relevante e contextual à 

missão. De fato, um certo mecanicismo de uma suposta ortodoxia teológica 

paradoxalmente labora em erro de forma semelhante ao que faz o pragmatismo 

contemporâneo. Isto acontece quando conceitos certos, que lastreiam práticas certas, não 

produzem reflexão sobre a pertinência e relevância, com as quais estes conceitos precisam 

ser aplicados em cada contexto. Há, por óbvio, fundamentos teológicos essenciais e, por 

conseguinte, inegociáveis, os quais precisam ser aplicados à missão. Ao lado deles, há 

posições teológicos não essenciais que podem ser aplicadas à missão, desde que o sejam 

com sabedoria, prudência e bom senso, a fim de que erros de um passado missionário 

colonialista e insensível não venha a conspurcar a iniciativa evangélica5. 

Isto é particularmente importante quando se trata de formação de liderança em 

processos de plantação de igrejas, visto haver lugar para uma avaliação negativa 

relacionada a metodologias contemporâneas que desenvolvem o conceito de igreja como 

uma comerciante de bens e serviços religiosos, de modo que a igreja com a estrutura de 

gestão correta para entregar tais bens é a mais bem-sucedida, e isto é sintomático na 

formação e exercício da liderança. O fato é que ambas – tradição teológica sem relevância 

e sensibilidade contextual, assim como pragmatismo missiológico sem fidelidade e 

compromisso teológico – são “caminhos insatisfatórios para plantar igrejas neo-

testamentárias na nossa presente época”6. Kane, tratando particularmente desta tendência 

 
5 Na obra The Bible and the Flag: Protestant Missions and Imperialism in the Nineteenth and Twentieth 

Centuries, Brian Stanley faz um apanhado histórico amplo no periodo dos séculos XIX e XX, bem como 

uma análise teológica e missiológica sobre a questão, a qual evita a crítica caustica e injusta de que todas 

as missões protestantes serviam a propósitos imperialistas ocidentais. Stanley, no entanto, admite que, em 

alguns casos, o testemunho do Evangelho e a imagem do Cristianismo ficaram comprometidas ao longo 

de gerações em lugares, onde os missionários serviram-se da Missão para impor cultura, ideologia e 

política com viés claramente etnocentrista. STANLEY, Brian. The Bible and the Flag: Protestant 

Missions and Imperialism in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Downers Grove, Intervasity Press, 

1990. O próprio Schnabel comenta: “Eles foram imperialistas somente quando foram abusivos, o que 

infelizmente não aconteceu em raras situações, mas que também certamente não se constituía em regra”. 

SCHNABEL, 2008, p. 27. 
6 Particularmente, este trabalho entende que o termo “missional” não pode ser considerado um modismo 

qualquer, mas também não deve ser tão valorizado, visto que já teve outros nomes ao longo da história. 

Já se designou “contextual” e “relevante” para a “missão”, praticamente no mesmo sentido. O grande 

valor, porém, está em não enfatizar a ideia estanque de Missão alheia à cultura, como algo não 

encarnacional, ou a ideia de Missão como algo para alguns, por algum tempo e em algum lugar, e não 

como um estilo de vida. STETZER, 2006, p. 22. 
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pragmática moderna em evangelismo, missões e formação de liderança, critica o que 

chama de “era antropocêntrica”. Ele diz: “imaginamos que nada de importante pode ser 

alcançado no trabalho do Senhor sem uma boa dose da maquinaria eclesiástica – comitês, 

conferências, oficinas, seminários; enquanto os cristãos primitivos dependiam menos de 

sabedoria e perícia humana, e mais da iniciativa e da orientação divina”. E então, conclui: 

“o que o movimento missionário moderno precisa mais do que tudo é voltar aos métodos 

missionários da igreja primitiva”7, com o que Hesselgrave também concorda, inclusive 

aprendendo mais com plantadores como o apóstolo Paulo e menos com aqueles 

contemporâneos para quem a plantação de igrejas parece ser apenas aberturas de filiais 

de uma organização religiosa8. 

Em outras palavras, tradição mecanicista e pragmatismo metodológico estão 

encaminhando as igrejas a cumprir algumas missões nos dias atuais, que talvez não se 

constituam em “a” Missão de Deus para a Igreja até que Jesus Cristo volte a fim de 

consumar o seu reino9. Por isso, soam como uma advertência importante, as palavras de 

Newbigin: “todo caminho missionário deve achar o caminho entre estes dois perigos: 

irrelevância e sincretismo. E se alguém teme mais um do que o outro, certamente cairá 

no que menos teme”10. Se descuidarmos da Teologia, um dos riscos é o do sincretismo. 

Se houver incúria na Missão, o outro risco é a irrelevância. Em ambos os casos, a Igreja 

estará sendo infiel ao seu chamado11. 

 
7 KANE, Herbert. Christian Missions in Biblical Perspective. Grand Rapids: Baker, 1976, p. 76. 
8 Para Hesselgrave alguns argumentos podem ser encadeados para demonstrar porque os missionários hoje 

deveriam buscar nos métodos missionários de Paulo a orientação para os seus próprios esforços. Em 

primeiro lugar, há consideráveis semelhanças entre o mundo greco-romano do primeiro século e o de 

hoje, no que concerne principalmente ao multiculturalismo, que ele chama de “o fluxo intercultural de 

pessoas de diferentes raças e panos de fundo”. Outros aspectos apontados se relacionam com o fato de 

que “os parâmetros gerais da obra missionária de Paulo não mudaram: missionários vão aonde as pessoas 

vivem, eles pregam o Evangelho, eles ganham convertidos, eles juntam estes convertidos em igrejas, eles 

instruem estes novos convertidos e eles designam líderes”. HESSELGRAVE, David. J. Planting 

Churches Cross-Culturally. 2nd ed. Grand Rapids: Baker, 2000, p. 43-44. Na mesma direção, Allen 

comenta que para grande parte dos cristãos contemporâneos a impressão ao comparar o trabalho 

missionário atual com aquele desenvolvido por Paulo é que “aquilo que era possível para ele em seus dias 

é impossível para nós nos nossos dias”, pelo abismo (cultural, religioso, político etc.) que nos separa dos 

povos para quem devemos ir ser muito maior e mais profundo do que aquele que separava Paulo de seus 

ouvintes. Allen responde de forma lacônica: “quanto maior é o abismo maior é o valor do método 

apostólico”? ALLEN, 1962. 
9 Nesta linha, Schnabel afirma: “A eficácia da obra missionária e do ministério pastoral não depende de 

pessoas ou indivíduos, nem de programas ou técnicas retóricas, mas da ação de Deus”. SCHNABEL, 

2008, p. 132. 
10 NEWBIGIN, Lesslie. The Gospel in a Pluralist Society. Grand Rapids: Eeerdmans, 1990, p. 67. 
11 No que tange ao erro do pragmatismo metodológico, o perigo é “enviar plantadores com ferramentas 

organizacionais, estratégicas e de marketing, mas não com as verdades fundamentais da Palavra de Deus 

e os princípios da Escritura a partir dos quais devem trabalhar”. STETZER, 2006, p. 4. 
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McKaughan, O’Brien & O’Brien também fazem esta mesma avaliação, ao 

advertirem, especialmente a missiólogos americanos sobre o futuro de missões, que “se 

não houver uma estratégica missional direcionada por princípios teológicos e 

eclesiológicos sólidos, simplesmente haverá uma perpetuação de modelos de igreja e de 

missão dirigidos e subordinados à cultura e não à Revelação de Deus”12. O próprio Stetzer 

avalia que “há uma ausência de profundidade teológica em muitos movimentos de 

plantação de igrejas e de crescimento da igreja, porque eles enfatizam técnicas, 

paradigmas e metodologias mais do que princípios bíblicos e missiológicos genuínos”. 

Assim, para ele, “a igreja não assumirá o seu papel apropriado no novo movimento 

missional até ela entender a base bíblica e teológica para tal”13. Estas críticas e denúncias 

do risco real de plantar igrejas sem um bom fundamento teológico tem unido vários 

teólogos e missiólogos, tais como Haugsberg, para quem “o maior indicador da 

inadequação de nossa atual eclesiologia é a falta de profundidade teológica”14. 

Todavia, com a mesma intensidade de convergência para diagnosticar o problema, 

há divergências sobre como encontrar um consenso em torno da necessidade de uma boa 

relação Teologia/Missão, tornando-se, por conseguinte, imprescindível refletir e formular 

esta relação15. É inquestionável que “plantação de igrejas globalmente, 

independentemente da localização geográfica, deve ser direcionada por princípios 

missiológicos bíblicos que levem a fazer discípulos de todas as nações”, como nos lembra 

Payne16. Justamente neste aspecto esta dupla face de uma mesma militância ministerial 

tem no apóstolo Paulo justamente um modelo humano a ser seguido, visto que ele mesmo 

imitou nosso Senhor Jesus. 

 
12 MCKAUGHAN, Paul; O’BRIEN, Dellana; O’BRIEN, William. Choosing a Future for U.S. Missions. 

Monrovia, CA; MARC, 1998, p. 22. 
13 STETZER, 2006, p. 23, 27. Na mesma interface, Duarte faz uma análise de alguns autores do Movimento 

de Crescimento da Igreja para denunciar que “esta perspectiva de crescimento, com avaliação a partir de 

resultados numéricos trouxe uma visão distorcida para o plantio, a existência e o desenvolvimento de uma 

igreja numa cidade, povo ou nação”. DUARTE, Jedeías A. Os Perigos do Movimento de Crescimento da 

Igreja (MCI) para a Revitalização de Igrejas. Fides Reformata, v. XXI, n. 2, p. 97-123, 2016. 
14 HAUGSBERGER, George R.; GELDERS, Craig Van (Eds.). The Church between Gospel & Culture. 

Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co., 1996, p. 338. 
15 Dayton & Fraser ressalvam que “desenvolver uma teologia sobre a evangelização ou sobre a missão da 

igreja não pode ser conseguido simplesmente buscando um consenso entre os eruditos ou entre aqueles 

que praticam a evangelização”. DAYTON, Edward; FRASER, David. Planning Strategies for World 

Evangelization. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1980, p. 56. 
16 Para Payne, “plantadores de igrejas devem ser tanto teólogos excepcionais como excepcionais 

missionários. Ser um sem ser o outro é um perigo para o Reino”. PAYNE, 2009, Prefácio XXXI. 
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En passant, é preciso ainda recordar que uma boa relação entre a eclesiologia17 

paulina e sua missiologia decorre de uma relação antecedente entre a própria soteriologia 

e eclesiologia expostas por Paulo. Snyder lembra disto ao afirmar que “se a Igreja é o 

corpo de Cristo, o meio de ação do Cabeça no mundo, então faz parte essencial do 

Evangelho, e nesse caso a eclesiologia é inseparável da soteriologia”18. Gerhard Vos, por 

exemplo, adverte sobre “uma identificação indevida do reino com a igreja em todos os 

aspectos, indiscriminadamente, como no romanismo em que a igreja visível traz sobre o 

seu poder e jurisdição cada aspecto da vida como ciência, arte e outros”19. Este foi um 

erro grave que teve implicações muito séries, especialmente nas iniciativas missionárias 

de catequese à força, perpetradas pela igreja romanista e também por alguns ramos 

protestantes nos últimos séculos. O arrazoado que moveu tais iniciativas frequentemente 

baseava-se no conceito errado de que cabia à igreja conquistar povos e culturas, se preciso 

fosse pelas armas, para expandir o reino de Deus, algo que frequentemente camuflava 

interesses econômicos e políticos inconfessáveis e totalmente alheios ao espírito do 

Evangelho20. 

 
17 Aquela parte da teologia que se refere à igreja e sua natureza [...] O termo grego originalmente se referia 

a qualquer assembleia que fosse convocada — por exemplo, a assembleia dos cidadãos atenienses — mas 

em círculos cristãos começou a ser utilizada unicamente para o corpo dos crentes. González, J. In: 

MARTINEZ, J. C. (Org.). Breve Dicionário de Teologia. Tradução S. P. Brito. São Paulo: Hagnos, 2009, 

p. 99. 
18 SNYDER, 1982, p. 88. Berkhoff pontua “que praticamente todos os dogmáticos presbiterianos 

exponenciais, como os dois Hodge, H. B. Smith, Shedd e Dabney não têm um lócus (uma parte) separado 

para o estudo da igreja em suas dogmáticas e, de fato, dedicam muito pouca atenção a ela. Somente as 

obras de Thornwell e Breckenridge constituem exceções à regra”, mas rejeita toda “impressão de que, na 

opinião deles, a doutrina da igreja não deve ter lugar na dogmática”, afirmando que “isto é sumamente 

improvável, desde que nenhum deles levanta uma única objeção sequer à sua inclusão. Neste sentido, 

Berkhoff explicita esta relação entre a Soteriologia e a Eclesiologia, ao afirmar que “a doutrina da 

aplicação dos méritos de Cristo leva naturalmente à doutrina da igreja, pois esta consiste dos que são 

partícipes de Cristo e das bênçãos da salvação que nele há. A concepção reformada (calvinista) é que 

Cristo, pela operação do Espírito Santo, reúne homens consigo, dota-os da verdadeira fé e, assim, constitui 

a igreja como Seu corpo, a communio fidelium ou sanctorum (comunhão dos fiéis ou dos santos)”. Para 

ele, não é o caso de alinhar-se à compreensão romanista cuja dogmática insiste no erro de afirmar que a 

discussão sobre a igreja tem precedência sobre qualquer outro tema, até mesmo sobre a doutrina de Deus 

e da revelação divina, visto que, segundo eles, a igreja tem sido o instrumento para produzir a Bíblia e 

que, portanto, tem procedência sobre ela, sendo, por conseguinte, a despenseira de todas as graças 

sobrenaturais, posto como erroneamente sugerem não é Cristo que conduz à igreja, é a igreja que nos 

conduz a Cristo. Porém, assim como não é o caso de menosprezar esta antecedência importante, também 

não é saudável confundir teologicamente a Igreja e o Reino de Deus. BERKHOFF, 1981, p. 661. 
19 VOS, Gerhard. Teologia Bíblica. Antigo e Novo Testamentos. São Paulo: Cultura Cristã, 2010, p. 479. 
20 Novamente Berkhof (1981) vem em socorro ao lembrar que “ainda que o reino de Deus e a Igreja invisível 

são até certo ponto idênticos, em dúvida, devem distinguir-se com cuidado”. Para ele, se por um lado “a 

cidadania de um e a membresia de outro estão igualmente determinados pela regeneração” e por isso, “é 

impossível estar no reino de Deus sem estar na Igreja, considerada como o corpo místico de Jesus Cristo”. 

Por outro lado, a verdade bíblica é que os crentes “se constituem em reino, em sua relação com Deus em 

Cristo como seu governante, e como igreja em consideração a sua separação do mundo em devoção a 

Deus, e em sua união orgânica entre uns e outros”. E no que referencia a Missão com a Igreja, eles “são 

chamados a ser os instrumentos de Deus para preparar o caminho e para introduzir a ordem ideal das 
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Vencidas estas questões iniciais que fazem a transição da parte exegética para a 

parte teológica propriamente dita desta tese, então é preciso relembrar que o objetivo da 

primeira parte deste trabalho, foi estabelecer, a partir principalmente do discurso de Paulo 

aos Presbíteros em Éfeso, que o conjunto de suas convicções teológicas lastreavam todos 

os seus princípios ministeriais e, consequentemente, manifestavam-se em suas práticas 

missiológicas. Obviamente, que a eclesiologia e a missiologia paulinas estão longe de se 

esgotar nos conteúdos narrativos de Lucas em Atos dos Apóstolos, e muito menos se 

expressam plenamente no discurso de Paulo aos Presbíteros de Éfeso. Inclusive alguns 

críticos certamente têm seus pontos de vista contrários a usar o livro de Atos como ponto 

de partida21, e principalmente como base única, para formular e sistematizar teologia no 

Novo Testamento, o que certamente não é o que propõe, nem de longe, este trabalho22. 

Entretanto, é plenamente possível, como se pretende demonstrar, não apenas 

perceber as principais convicções teológicas de Paulo que são lastreadores de seus 

princípios ministeriais, como também delas derivar implicações para a sua missiologia23, 

particularmente no que se refere à plantação de igrejas24. Na verdade, o Fator Éfeso, como 

 
coisas, e considerados como reino, representam a realização inicial dessa ordem ideal, entre eles 

mesmos”. BERKHOFF, 1981, p. 680. 
21 Schnabel lembra que, segundo KANE (1976), apenas 154 páginas, cerca de 32 mil palavras (cerca de 

três a quatro horas de leitura) é o total de referências ao trabalho missionário de Paulo nos escritos dos 

apóstolos, na edição de Nestle-Aland do Novo Testamento grego. E mesmo no relato de Lucas em Atos, 

Schnabel afirma, por exemplo, que “há omissões sobre a primeira parte do ministério de Paulo entre 31/32 

a.D. até sua chegada a Antioquia da Síria por volta do ano 42 a.D.”. SCHNABEL, 2008, p. 30. 
22 Waters argumenta de modo conciso e objetivo quanto à objeção (“Apenas porque os apóstolos fizeram 

algo e essa ação está registrada no Novo Testamento devemos concluir que esse exemplo é normativo 

para nós?”) lembrando que “não devemos concluir que todos os mandamentos bíblicos exijam obediência 

cristã, nem que exemplos bíblicos nunca obrigam o cristão. Deus revela nosso dever cristão por meio de 

certos preceitos e também por meio de certos exemplos”. WATERS, 2018, p. 62-64. 
23 Murray comenta que “plantação de igreja geralmente não está incluída nem como uma subsecção dos 

compêndios de teologia”. Para ele, “esta omissão pode ser tida como lamentável e interpretada como 

evidência que gerações de teólogos tem trabalhado dentro de um contexto eclesiológico estático”. Apesar 

da crítica, ele entende que “dentro de um tratado de teologia sistemática, há lugar para referir-se à 

plantação de igrejas como ilustrativo de certas afirmações teológicas. Mas sugerir que haja uma teologia 

da plantação de igrejas é confundir estratégia com teologia e processos com princípios. MURRAY, 2001, 

p. 37, 38. 
24 A bem da verdade, é preciso reconhecer que há críticas quanto à própria pertinência teológica do 

movimento de plantação de igrejas, que mesmo não sendo o objetivo do trabalho abordá-las, merecem 

menção. Jackson Wu (2014), por exemplo, em seu artigo “There are no Church Planting Movements in 

the Bible: Why Biblical Exegesis and Missiological Methods cannot be separated” menciona alguns 

autores e estudos, tais como John D. Massey, que escreveu "Wrinkling Time in the Missionary Task: A 

Theological Review of Church Planting Movements Methodology", Greg Gilbert, que fez uma resenha 

sobre o livro de Garrison "Church Planting Movements” e George Robinson, que também escreveu 

resenha sobre o livro "A Discipleship Re-Revolution.” Além destes, MASSEY, John D. “Wrinkling Time 

in the Missionary Task: A Theological Review of Church Planting Movements Methodology”. SWJT, v. 

55, n. 1, 2012. GILBERT, Greg. Book Review: Church Planting Movements, by David Garrison. 9Marks, 

May 1st 2010. ROBINSON, George. T4T: A Discipleship Re-Revolution. Global Missiology, v. 1, n. 9, 

2011., também escreveram sobre plantação de igrejas com ênfase na exegese de textos bíblicos escolhidos 

e a teologia que deles se poderia formular para fundamentar o movimento de plantação de igrejas. 
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um conceito a ser expandido, comprovado e aplicado a desafios missionários específicos 

em outros estudos futuros, constitui-se justamente em um recorte extraído da totalidade 

do que se pode observar da vida, do ministério, do ensino e das práticas missiológicas de 

Paulo. Este recorte, se não fosse o limite traçado pelos objetivos deste trabalho, poderia 

demonstrar-se como atravessando todas as suas epístolas25 e até outros livros do Novo 

Testamento, inclusive influenciando direta ou indiretamente, a seus respectivos 

escritores, como é reconhecido pelo próprio apóstolo Pedro (2 Pedro 3:15)26. 

Ao mesmo tempo, como já delineado como objetivo final do trabalho, o Fator 

Éfeso, exegeticamente definido na primeira parte, pode ser compreendido mais 

amplamente quando comparado a um possível Fator Galiléia, que nada mais é do que a 

vivência do discipulado de Jesus com aqueles que, pelo discipulado, tiveram uma 

formação de caráter e de liderança para se tornarem apóstolos. Assim, baseado na exegese 

contemplada na primeira parte do trabalho e desdobrando-se na teologia, especialmente 

na missiologia de Paulo com foco na formação de liderança na plantação de igrejas, segue 

um pequeno quadro-resumo, no qual é possível observar algumas convicções teológicas 

de Paulo advindas do estudo exegético realizado na primeira parte, a fim de estabelecer 

as relações entre teologia, princípios e práticas, que formam o Fator Éfeso. 

  

 
Disponível em: <http://ojs.globalmissiology.org/index.php/english/article/view/681>. Acesso em: 1º 

maio 2019. 
25 Para Schnabel, Paulo escreve suas cartas “como um pastor das igrejas que ele ou outros tinham 

estabelecido. Ele escreve como um teólogo que ajuda as igrejas locais a entender o Evangelho mais plena 

e consistentemente. E ele escreve como um missionário que está ativamente envolvido na pregação do 

Evangelho aos Judeus e Gentios”. Assim, Paulo deixa espalhada em suas epístolas uma teologia pastoral 

de missões, que pode ser claramente identificada, a partir da compreensão de seu próprio chamado e das 

atividades que desenvolveu como missionário, plantador de igrejas e pastor. SCHNABEL, 2008, p. 123, 

140. 
26 Muito poderia ser comentado sobre o relacionamento de Paulo e Pedro, mas a afirmativa de Galátas 1:8, 

referindo-se ao episódio onde eles se encontraram em Jerusalém por iniciativa de Paulo logo no início de 

seu ministério, deia claro que “a formulação do texto grego indica que Paulo queria conhecer o apóstolo 

Pedro”, conforme Schnabel. O uso do verbo “visitar” (do grego historesai, “visitar com o propósito de 

vir a conhecer alguém”) é discutido com mais profundidade por Dunn, James D.G. em The Relationship 

Between Paul e Jerusalem according to Galatians 1 and 2, NTS 28 (1982): 461-78 e também pelo mesmo 

estudioso em Once More – Gal 1.18: historeasai Kephan. In Replay to Otfried Hofius, ZNW 76 (1985). 

SCHNABEL, 2008, p. 259. 
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Tabela 3 – Relações de Teologia, Princípios e Práticas no Fator Éfeso 

 

Teologia Princípios Práticas 

Governo Colegiado de 

Presbíteros 

Vida piedosa e dedicada do 

missionário é a base de 

credibilidade para as suas 

atividades ministeriais. 

Atitudes humildes e 

desprendidas 

Vocação individual e 

comunitária 

O serviço do missionário ao 

Senhor é continuidade do 

próprio serviço do Senhor Jesus. 

Atitudes de serviço com 

provações como complemento 

dos sofrimentos de Cristo e 

também como parte do 

ministério. 

Primazia da Proclamação da 

Palavra de Deus 

A proclamação do Evangelho é, 

ao mesmo tempo, o fator 

distintivo e a principal ênfase do 

ministério missionário, e se 

expressa tanto na amplitude de 

temas que convergem para 

Cristo, bem como na variedade 

de abordagens ministeriais e na 

diversidade de ouvintes e 

públicos.  

Pregação, Proclamação, Ensino 

e Testemunho de todo o 

conselho de Deus, a completa 

revelação que Deus deu em seu 

Filho Jesus para arrependimento 

e fé, segundo o Evangelho, 

tanto publicamente, como 

individualmente e em pequenos 

grupos, seja de judeus, seja de 

gentios, mantendo a firmeza de 

conteúdo e a flexibilidade e 

sensibilidade de abordagem e 

apresentação. 

Diversidade de Ministérios O reconhecimento da 

pluralidade de dons e ministérios 

é a base para estabelecer o papel 

estratégico da formação de uma 

liderança madura e capaz de 

liderar a Igreja de Cristo.  

Delegação da supervisão 

espiritual do rebanho aos 

Presbíteros, pelo ensino, 

cuidado, organização e 

disciplina, tanto de cada ovelha, 

como de toda a igreja, 

protegendo contra as heresias e 

perversões, de apóstatas e 

sectaristas. 

Condução sobrenatural do 

Espírito Santo 

 Encomendar os líderes e ovelhas 

pela garantia do suporte 

espiritual e santificador da graça 

divina. 

Existência de oposição 

espiritual maligna 

  

Santificação e Capacitação pela 

graça e poder de Deus 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Estas relações – Teologia/Princípios/Práticas – não devem necessariamente ser 

compreendidas em um pareamento direto, ou seja, uma única e determinada convicção 

teológica não embasa obrigatoriamente um único princípio ministerial específico, o qual, 

por sua vez, não se expressa exclusivamente em uma única prática missiológica. Antes, 

é o conjunto destas convicções teológicas de Paulo que lastreia os vários princípios 

presentes em suas práticas ministeriais, particularmente aquelas relacionadas à formação 

de liderança na plantação de igrejas, e que permitem abordar alguns aspectos da 

eclesiologia paulina com o foco na formação de liderança. 
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7 ASPECTOS DA ECLESIOLOGIA PAULINA APLICADA À MISSIOLOGIA 

COM FOCO NA FORMAÇÃO DE LIDERANÇA NA PLANTAÇÃO DE 

IGREJAS 

O Novo Testamento refere-se à Igreja a partir de dois aspectos complementares1. 

O primeiro é que a Igreja é o corpo de Cristo, formado de todos os crentes em Cristo, em 

todos os lugares e de todas as épocas, tanto na antiga aliança, como na nova aliança2, quer 

vivos, quer estando já com o Senhor, e que se constituem o povo de Deus (Colossenses 

1:17,18 e Mateus 16:18).3 Neste primeiro aspecto, que distingue a realidade orgânica e 

espiritual da Igreja daquelas manifestações institucionais – o que se convencionou chamar 

de Cristandade – e por isso, é importante compreender o que a teologia reformada expõe 

sobre a natureza e a missão da Igreja. Na Dieta de Augsburgo (1530), por exemplo, não 

somente Bucer, mas também outros pastores das cidades do sul da Alemanha, 

confessaram que a Igreja de Cristo “frequentemente chamada de reino dos céus, [é] a 

comunidade dos que se alistaram sobre Cristo com o compromisso de nele crer 

inteiramente”. Aquela chamada Confissão Tetrapolitana ressalvava, entretanto, que nesta 

 
1 Rainer e Akin provocam os plantadores de igrejas a uma reflexão sobre eclesiologia e missiologia no 

sentido de que “precisamos primeiro entender o que significa ser Igreja e então passar a entender o que 

significa ‘fazer igreja’”. RAINER, Thom; AKIN, Daniel L. Vibrant Church: becoming a healthy church 

in the 21st century. Nashville, TN: LifeWay Press, 2008, p. 13. Ferguson, por sua vez, é sintético quando 

simplesmente afirma que “a Igreja deriva seu ser e essência de Cristo” FERGUSON, E. The Church of 

Christ: A Biblical Eclesiology for Today. Grand Rapids, MI: Williams B. Eerdmans Publishing 

Company, 1996, p. 133. 
2 A Confissão Belga declara: “Esta igreja existe desde o princípio do mundo, e existirá até o fim dele; o que 

é evidente pelo fato de que Cristo é Rei eterno, que não poderá ficar sem súditos”, enfatizando ainda os 

sinais da verdadeira igreja: “Se a sã doutrina do Evangelho é pregada nela; se ela mantém a sã 

administração dos sacramentos como estes foram instituídos por Cristo; se a disciplina da igreja é exercida 

na punição do pecado; em suma, se todas as coisas são conduzidas de acordo com a santa Palavra de 

Deus, todas as coisas contrárias a ela rejeitadas,e Jesus Cristo reconhecido como o único Chefe da igreja. 

Por meio disso se pode conhecer certamente a igreja verdadeira, da qual ninguém tem direito de separar-

se”. BRÈS, Guido de. Artigo 24: A igreja Católica ou Universal. In: Confissão Belga (1561). Igreja 

Presbiteriana de Botafogo, 2018. Disponível em: <ipbotafogo.org.br/mensagens-e-midias/recursos-

download/>. Acesso em: 23 jun. 2018. 
3 O Velho Testamento emprega duas palavras para designar a igreja, a saber, qahal (ou Kahal), derivada 

de uma raiz qal (ou kal) obsoleta, significando “chamar”; e ‘edhah, de ya’adh, “indicar” ou “encontrar-

se ou reunir-se num lugar indicado”. Às vezes estas duas palavras são usadas indiscriminadamente, mas, 

de início, não eram estritamente sinônimas. ‘Edhah é propriamente uma reunião resultante da 

combinação, e, quando aplicada a Israel, denota a sociedade propriamente dita, formada pelos filhos de 

Israel ou por seus chefes representativos, reunidos ou não. Por outro lado, Qahal denota propriamente a 

reunião de fato do povo. Conseqüentemente, vemos ocasionalmente a expressão qehal ‘edhah, isto é, 

“assembléia da congregação”, Ex 12.6; Nm 14.5; Jr 26.17. Vê-se que, às vezes, a reunião realizada era 

uma reunião de representantes do povo, Dt 4.10; 18.16, comp. 5.22, 23; 1 Rs 8.1, 2, 3, 5; 2 Cr 5.2-6. 

‘Edhah é, de longe, a palavra mais comum em Êxodo, Levítico, Números e Josué, mas está inteiramente 

ausente de Deuteronômio e raramente se vê nos livros posteriores. BERKHOFF, 1981, p. 682. 
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Igreja “estão misturados aqueles que fingem fé em Cristo, mas não a possuem 

verdadeiramente”4. 

Assim, o Corpo (a Igreja) é o que sua Cabeça (Cristo) é, formulação teológica que 

repousa na doutrina da união mística com Cristo.5A Confissão de Fé de Westminster 

(1643-1646), em seu capítulo XXVI sobre a Comunhão dos Santos, afirma: 

 

I. Todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus 

Cristo, seu Cabeça, têm com Ele comunhão nas suas graças, nos seus 

sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória, e, estando 

unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e 

estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares 

que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior 

como no exterior. III. Esta comunhão que os santos têm com Cristo não 

os torna de modo algum, participantes da substância da sua Divindade, 

nem iguais a Cristo em qualquer respeito; afirmar uma ou outra coisa, 

é ímpio e blasfemo. A sua comunhão de uns com os outros não destrói, 

nem de modo algum enfraquece o título ou domínio que cada homem 

tem sobre os seus bens e possessões6. 
 

No que tange ao segundo aspecto de sua natureza, a igreja também é toda 

comunidade local de crentes, que se identifica como Igreja de Cristo e em nome dele se 

reúne para adoração, comunhão, serviço e missão. A reunião destas igrejas locais, que 

formam a Igreja Visível7 é normalmente diferenciada da Igreja Invisível8, o corpo 

 
4 DENNISON JR., James T. (Ed.). Confession Tetrapolitan. In: DENNISON JR, James T. Reformed 

Confessions of the 16th and 17th Centuries in English Translation: 1523-1552. Grand Rapids, MI: 

Reformation Heritage Books, 2008. v. 1, p. 154-158. 
5 Berkhoff, baseando-se numa analogia semelhante a Adão e Cristo como cabeças e mediadores dos pactos, 

explica: “assim como Adão foi a cabeça representativa da antiga humanidade, assim Cristo é a cabeça 

representativa de nova humanidade”. BERKHOFF, 1981, p. 533-540. Hodge, por sua vez, ao responder 

qual é a essência natural desta união, esclarece, por um lado, que “não envolve nenhuma confusão 

misteriosa da pessoa de Cristo com as pessoas do seu povo, e por outro lado, não é uma mera associação 

de pessoas separadas com existe em sociedades humanas”. E afirma ainda, que a Igreja: É uma união que 

determina nosso estado legal na mesma base do de Cristo; ela revive e sustém, pela influência da habitação 

do Espírito, nossa vida espiritual que vem da fonte de sua vida, e transforma nossos corpos e almas à 

semelhança de sua humanidade glorificada” [...] Portanto, é uma união espiritual [...] uma união vital [...] 

envolve nossa pessoa por inteiro [...] é união legal ou federal [...] é uma união indissolúvel” HODGE, 

Archibal A. Outlines of Theology. Carlisle, PA: The Banner of Truth Trust, 1983, p. 482-486. 
6 CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER, 1991, p. 134, 135. 
7 À pergunta 62 do Catecismo Maior de Westminster (CMW) – O que é Igreja visível? – responde-se: 

“Igreja visível é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares do mundo, 

professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos”, e à pergunta 63 – Quais são os privilégios 

especiais da Igreja visível? – responde-se: “A Igreja visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e 

governo especial de Deus; de ser protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição de 

todos os inimigos; e de gozar da comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação e das ofertas da 

graça por Cristo a todos os membros dela, no ministério do Evangelho, testificando que todo o que crer 

nEle será salvo, não excluindo a ninguém que queira vir a Ele. 
8 À pergunta 64 do Catecismo Maior de Westminster (CMW) – O que é Igreja invisível? – responde-se: “A 

Igreja invisível é o número completo dos eleitos, que têm sido e que hão de ser reunidos em um corpo 

sob Cristo, a cabeça”, e à pergunta 65 – Quais são os benefícios especiais de que gozam, por meio de 

Cristo, os membros da Igreja invisível? – responde-se: “Os membros da igreja invisível gozam por Cristo 

da união e comunhão com Ele em graça e gloria. 
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espiritual de Cristo, conforme definido no primeiro aspecto. Neste sentido, Saucy 

sintetiza esta relação entre Igreja e igrejas nos seguintes termos: “a Igreja universal é a 

comunhão universal de crentes que se reúnem visivelmente em assembleias locais”9. Nas 

narrativas em Atos e em alguns prefácios e saudações das cartas Paulinas, como, por 

exemplo, em Atos 13:1; 15:3,4; 1 Coríntios 1:2; Gálatas 1:2; 1 Tessalonicentes 1:1; Atos 

5.11; 11.26; 1 Coríntios 11.18; 14.19, 28, 35; Romanos 16.4/ 1 Coríntiso 16.1; Gálatas 

1.2 e 1 Tessalonicenses 2.14 estas assembleias de cristãos são chamadas de igrejas 

(ἐκκλησία, “aqueles chamados para fora”)10. Estas assembleias da antiguidade, assim 

como as de hoje e em todos os tempos, são formadas por crentes, estejam eles reunidos 

em determinado lugar ou ocasião especificamente para culto ou serviço a Deus, como 

espalhados como indivíduos e famílias da aliança, porém congregando-se como 

comunidade11. A teologia reformada afirma até que na antiga aliança a Igreja já existia12. 

No período patriarcal, como nos lembra Berkhoff, “a Igreja estava melhor representada 

nas famílias piedosas, onde os pais de família serviam como sacerdotes”. No período 

mosaico e monárquico, a teocracia Israelita representava, por um lado, a nação de Israel, 

e por outro lado, o povo de Deus. 

Assim, as características de unidade, apostolicidade e universalidade13 formam a 

feição do povo de Deus determinada por Deus até a consumação dos tempos, como a 

igreja na nova aliança, cuja missão é cumprir este propósito maduro e ideal de ser o povo 

e Igreja de Deus. Para tanto “tem que converter-se em Igreja missionária levando o 

 
9 SAUCY, Robert L. The Church in God’s Program. Chicago, IL: Moody Press, 1974, p. 17. 
10 “O que a igreja é? Pedro desdobra esta questão em quatro proposições essencialmente teológicas [...] 

Raça Eleita [...] Sacerdócio Real [...] Nação Santa [...] Povo de Propriedade Exclusiva de Deus [...] não 

cria algo absolutamente novo [...] Pelo contrário, Pedro retoma o passado histórico do povo de Deus e 

reencontra tais verdades no Antigo Testamento, fonte única do seu conhecimento. A novidade que Pedro 

surpreendentemente nos mostra reside no fato de que aqueles qualificativos teológicos aplicados ao qahl 

yahweh agora são transferidos e aplicados à eckkesia do Senhor Jesus Cristo”. SALUM, Oadi. Teologia 

Sistemática Reformada. São Paulo: [s.n.], 2017, p. 415-439. 
11 Em textos escritos, esta diferença fica clara pela grafia usando o “i” minúsculo para designar 

comunidades locais de cristãos ou até agrupamentos geolocalizados, denominações etc. Assim, os termos 

“igrejas brasileiras” ou a “igreja Presbiteriana do Brasil” são diferenciados da Igreja, como Corpo de 

Cristo, não porque seus membros não são parte da Igreja, mas porque a Igreja não se resume a eles. Ela é 

católica, ou seja, universal em toda a terra. 
12 A Septuaginta usa o termo grego (ἐκκλησία, ekklēsia) para traduzir o termo ( ָקָהל, qahal), expressando a 

ideia e convicção de que a Igreja no Novo Testamento era o cumprimento e ápice do conceito de Povo de 

Deus no Antigo Testamento. GREEVER, J. M. Church. In: BARRY, J. D.; BOMAR, D.; BROWN, D. 

R. et al. (Org.). The Lexham Bible Dictionary. Bellingham, WA: Lexham Press, 2016. Disponível em: 

Logos Software. Acesso em: 10 dez. 2018. 
13 Payne prefere falar das “comunalidades da verdadeira Igreja Cristã”, quando se refere à sua unidade, 

mencionando “um chamado comum”, “uma confissão comum”, “um compromisso comum”, “uma 

comunidade comum” e “uma comissão comum”. PAYNE, 2009, p. 44, 45. 
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Evangelho da salvação a todas as nações do mundo”14, pois o propósito abrangente desta 

Igreja, que se expressa nos vários tempos e lugares da história por meio de comunidades 

locais, é sumarizado por Peters, nestes termos: 

 

Do ensino do Novo Testamento é facilmente percebido que a Igreja 

opera em três relacionamentos: verticalmente para Deus em adoração e 

glorificação, internamente em si mesma para edificação, purificação, 

educação e disciplina e externamente para o mundo em evangelização 

e serviços ministeriais15. 
 

De forma mais abrangente e sistemática, as Confissões de Fé Reformadas 

expressam a teologia reformada sobre a Igreja, naquela parte da enciclopédia teológica 

chamada de Eclesiologia16. A Confissão Belga (1561)17, por exemplo, afirma: 

 

Cremos e confessamos uma só igreja católica ou universal. Ela é uma 

santa congregação e assembléia dos verdadeiros crentes em Cristo, que 

esperam toda a sua salvação de Jesus Cristo, lavados pelo sangue dEle, 

santificados e selados pelo Espírito Santo. Esta igreja existe desde o 

princípio do mundo e existirá até o fim. Pois, Cristo é um Rei eterno, 

que não pode estar sem súditos. Esta santa igreja é mantida por Deus 

contra o furor do mundo inteiro, mesmo que ela, às vezes, por algum 

tempo, seja muito pequena e na opinião dos homens, quase 

desaparecida. [...] Esta santa igreja também não está situada, fixada ou 

limitada em certo lugar, ou ligada a certas pessoas, mas ela está 

espalhada e dispersa pelo mundo inteiro. Contudo, está integrada e 

unida, de coração e vontade, no mesmo Espírito, pelo poder da fé.18 
 

A Segunda Confissão Helvética (1562/1566) expressa a mesma verdade, de que a 

Igreja é 

Uma assembléia dos fiéis, convocada e reunida do mundo, uma 

comunhão de todos os santos, isto é, daqueles que verdadeiramente 

 
14 Berkhoff novamente esclarece: “a Igreja não tinha uma organização independente, mas tinha sua 

existência institucional na vida nacional de Israel. A forma particular que assumiu foi a de um estado-

igreja”. Ele ressalva que, apesar deste desenvolvimento histórico simultâneo à própria revelação 

progressiva de Deus, não invalida o fato de que “a Igreja do Novo Testamento é essencialmente Uma 

com a Igreja da Antiga Dispensação”, ainda que a Igreja tenha se separado da vida nacional de Israel e 

obtido uma organização independente. BERKHOFF, 1981, p. 680-682. 
15 PETERS, George W. A Biblical Theology of Missions. Chicago, IL: Moody Press, 1972, p. 209. 
16 Gordon reconhece sua surpresa ao constatar “o quanto foi escrito sobre a igreja (eclesiologia) nos séculos 

17 a 19 e quão pouco a partir dessa época”. Ele cita, por exemplo, que “em 1841, Thomas Smyth escreveu 

Na ecclesiastical que tinha 124 páginas e fazia 280 perguntas relacionadas à igreja”. WATERS, 2018, p. 

6. 
17 Também conhecida como Confissão da Valônia, seu autor foi o pastor reformado Guido de Brès ou Guy 

de Bray (1522-1567). Após passar alguns anos na Inglaterra como refugiado (1548-1552), retornou à 

Bélgica, foi pastor em Tournay. A confissão, em francês, recebeu pequenas contribuições de estudiosos 

e teólogos e encaminhada pelo autor a diversos estudiosos e teólogos, que fizeram pequenas modificações. 
18 BRÈS, 2018. Também conhecida como Confissão da Valônia, seu autor foi o pastor reformado Guido de 

Brès ou Guy de Bray (1522-1567). Após passar alguns anos na Inglaterra como refugiado (1548-1552), 

retornou à Bélgica, foi pastor em Tournay. A confissão, em francês, recebeu pequenas contribuições de 

estudiosos e teólogos e encaminhada pelo autor a diversos estudiosos e teólogos, que fizeram pequenas 

modificações. 
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conhecem e retamente adoram e servem o verdadeiro Deus em Jesus 

Cristo, o Salvador, pela palavra do Espírito Santo, e que pela fé 

participam de todos os benefícios gratuitamente oferecidos mediante 

Cristo.19 
 

E finalmente, a Confissão de Westminster20, define a Igreja (CFW XXV), 

dizendo: 

A igreja católica ou universal, que é invisível, consta do numero total 

dos eleitos que já forma, dos que agora são e dos que ainda serão 

reunidos em um só corpo sob Cristo, sua cabeça; ela é a esposa, o corpo, 

a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. A Igreja 

Visível, que também é católica ou universal sob o Evangelho (não 

sendo restrita a uma nação, como antes sob a Lei) consta de todos 

aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, 

juntamente com seus filhos; é o Reino do Senhor Jesus, a casa e família 

de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. 
 

Esta preferência adotada neste presente trabalho por uma definição de igreja em 

termos teológicos, e não fenomenológicos, é incentivada por Julien, quando critica o fato 

de muitos plantadores de igrejas preferirem muito mais definir igreja local em termos de 

suas preferências culturais. Ele afirma que “quanto mais focalizarmos na essência, menos 

presos estaremos a um tipo particular de expressão cultural da Igreja”, e considerando 

que “o Novo Testamento revela a Igreja tanto em sua essência, como em sua expressão”, 

por conseguinte, “esta definição da essência da Igreja determina a semente usada para a 

plantação de uma igreja”. E neste sentido, ele conclui com uma proposta de descrição do 

que seria uma igreja local, buscando uma interface Teológica/Missiológica correta e 

saudável: 

Uma igreja local é um corpo organizado de crentes batizados, liderados 

por pastores espiritualmente qualificados, reafirmando seu 

relacionamento para com o Senhor e uns para com os outros pela 

observância regular da Ceia do Senhor, comprometidos à autoridade da 

Palavra de Deus, reunindo-se regularmente para adoração e estudo da 

Palavra, e voltados para testemunhar do Evangelho ao mundo.21 

 

7.1 O GOVERNO DAS IGREJAS LOCAIS PELO COLEGIADO DE PRESBÍTEROS 

Dentro da discussão da essência da Igreja como Corpo de Cristo e das igrejas 

como expressões locais, a análise de como estas devem ser governadas ou lideradas, é 

 
19 BULLINGER, Heinrich. Da Igreja de Deus, Santa e Católica, e do Único Cabeça da Igreja. In: 

BULLINGER, Heinrich. Segunda Confissão Helvética (1562/1566). [S.l.:s.n.], 1562. Elaborada em 1562 

por Heinrich Bullinger, publicada em 1566 por Frederico III da Palatina, adotada pelas Igrejas 

Reformadas da Suíça, França, Escócia, Hungria, Polônia e outras. 
20 CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER, 1991, p. 130. 
21 JULIEN, Tom. The Essence of the Church. Evangelical Missions Quaterly, n. 152, p. 148-149, April 

1998. 



146  

 

certamente o recorte mais importante para os fins deste trabalho, por se relacionar com a 

formação da liderança quando são plantadas e o exercício da liderança quando já estão 

organizadas como expressões locais da Igreja de Deus. Esta análise, por se relacionar com 

a formação das lideranças das igrejas plantadas, inclui três convicções teológicas que 

compõem a eclesiologia paulina, seus princípios ministeriais e suas práticas 

missiológicas, conforme o quadro anterior. 

São elas: o governo colegiado de presbíteros, que tem o devido destaque por causa 

do referencial teológico reformado do presente trabalho, assim como, a vocação 

individual e comunitária para o serviço cristão e a diversidade de ministérios para a 

liderança, estas últimas abordadas em conjunto neste trabalho. Assim, mesmo que 

tangencialmente, as relações entre oficiais e líderes, ou entre clérigos e leigos, 

terminologia usada em outras tradições cristãs, serão enfrentadas nesta discussão a seguir, 

a partir do filtro analítico da formação destes líderes no processo de plantação de igrejas. 

No que se trata de governo das igrejas, com exceção dos Quackers, Darbistas, e 

outros ramos cristãos, avessos a qualquer governo humano sobre a Igreja de Cristo22 e 

dos Erastianos23, três formas ou sistemas de governar as igrejas cristãs tem surgido ao 

longo da história. O governo Congregacional24, o governo Episcopal25 e o governo 

 
22 Berkhoff explica que “é questão de princípio para os quacres e os darbistas a rejeição de todo e qualquer 

governo eclesiástico. Segundo eles, toda formação externa da igreja necessariamente degenera e leva a 

resultados que contrariam o espírito do cristianismo, pois exalta o elemento humano em detrimento do 

divino” e continua dizendo que para estes e alguns outros ramos do cristianismo, “todo governo da igreja 

negligencia os carismas dados por Deus e os substitui por ofícios instituídos pelo homem, e, 

conseqüentemente, oferece à igreja a casca do conhecimento humano, em vez das comunicações vitais 

do Espírito santos. Daí, eles consideram não apenas desnecessário, mas decididamente pecaminoso 

organizar a igreja visível. Assim, os ofícios são abandonados, e no culto público cada qual segue as 

sugestões do Espírito”. BERKHOFF, 1981, p. 692. 
23 Erasto (1524-1583), conforme explica Berkhoff entendia que “a igreja como uma sociedade deve sua 

existência e sua forma às regulamentações promulgadas pelo estado. Os oficiais da igreja são meros 

instrutores ou pregadores da Palavra, sem nenhum direito ou poder de governar, exceto o que eles derivam 

dos magistrados civis. É função do estado governar a igreja, exercer a disciplina e aplicar a excomunhão. 

As censuras eclesiásticas são punições civis, embora a sua aplicação possa ser confiada aos legítimos 

oficiais da igreja”. Idem, ibidem, p. 692. 
24 Berkhoff também chama de “sistema de independência”, no qual “cada igreja ou congregação é uma 

igreja completa, independente de todas as demais. Nesse tipo de igreja o poder de governo fica 

exclusivamente com os membros da igreja, que têm autoridade para regulamentar os seus próprios 

assuntos. Os oficiais são simples funcionários da igreja local, designados para ensinarem e para 

administrarem os interesses da igreja, e não têm poder de governo além do que possuem como membros 

da igreja. Se se achar conveniente que as diversas igrejas exerçam comunhão umas com as outras, como 

às vezes se dá, esta comunhão se expressa em concílios ou convenções eclesiásticos e em reuniões ou 

conferências locais ou regionais, para a consideração dos seus interesses comuns. Mas é determinado que 

os atos desses corpos associados sejam estritamente consultivos ou declarativos, e não sejam impostos a 

nenhuma igreja particular”. Idem, ibidem, p. 693, 694. 
25 Berkhoff explica que “os episcopais afirmam que Cristo, como Chefe da igreja, confiou o governo da 

igreja direta e exclusivamente a uma ordem de prelados ou bispos, considerados estes como sucessores 

dos apóstolos; e que Ele constituiu estes bispos numa ordem separada, independente e capacitada para 

perpetuar-se. Neste sistema, o coetus fidelium, ou seja, a comunidade dos crentes, não tem absolutamente 
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Colegiado, também chamado de Representativo, cuja coluna mestre é a pluralidade de 

Presbíteros, sendo encontrado principalmente em igrejas Presbiterianas26. 

É importante ressaltar, “que as igrejas reformadas (calvinistas) não têm a 

pretensão de que o seu sistema de governo seja determinado, em todas as minúcias, pela 

Palavra de Deus, mas asseveram que os seus princípios fundamentais são derivados 

diretamente da Escritura”27, por compreenderem que muito mais do que os mínimos 

detalhes, o importante é o princípio subjacente mínimo, que fundamente o sistema 

colegiado e representativo deste modo particular de governar a Igreja do Senhor28. Kolb, 

no entanto, faz questão de salientar que “embora os reformadores do século XVI 

diferissem em questões eclesiológicas significativas, todos concordaram que a Palavra de 

Deus estava no centro da vida da igreja, determinando sua natureza e prescrevendo suas 

atividades”. Por isso, “todos eles definiram a natureza da igreja como a assembleia de 

cristãos que escutam a Cristo e confiam nele, vivendo em obediência a seu plano para a 

 
nenhuma participação no governo da igreja. Nos primeiros séculos [de sua história], era este o sistema da 

Igreja Católica Romana. Na Inglaterra, foi feito uma combinação dele com um pouco do sistema 

erastiano”. Idem, ibidem, p. 693. 
26 “No século XVIII, batistas e presbiterianos concordavam que devia haver uma pluralidade (ou um 

número múltiplo) de presbíteros em cada igreja local [...] Hoje, a prática da pluralidade de presbíteros é 

incomum entre as igrejas batistas. Contudo, entre os batistas e muitos outros há uma tendência crescente 

em direção a essa prática – por boas razões. Ela era necessária nas igrejas do Novo Testamento, asscim 

como é necessária em nossos dias.” DEVER, Mark. O que é uma igreja saudável. São José dos Campos, 

SP: Editora Fiel, 2009. 
27 O próprio Berkhoff afirma sobre as igrejas presbiterianas que “elas não se arrogam um jus divinum 

(direito divino) quanto aos pormenores, mas unicamente quanto aos princípios gerais e fundamentais do 

sistema, e estão mui dispostas a admitir que muitas das suas particularidades são determinadas pela 

utilidade e pela sabedoria humana” E, conquanto a estrutura geral deva ser mantida “alguns pormenores 

podem ser mudados, conforme a maneira eclesiástica própria, por razões de prudência, como o proveito 

geral das igrejas” BERKHOFF, 1981, p. 695. 
28 Waters discute este minimum minimorum, afirmando inicialmente que não se deve imaginar que “as 

igrejas não presbiterianas não são igrejas verdadeiras por não serem presbiterianas”, fazendo uma 

distinção clássica de que “o governo bíblico da igreja é crucial para o bem estar (bene esse), mas não para 

a existência (esse) da igreja”, ou seja, que “o governo jure divino não defende que o governo da igreja em 

todas as gerações será uniforme em todos os detalhes. Em vez disso, diz que o governo da igreja é 

determinado pelos princípios derivados da Escritura”. Waters cita, como exemplo, a Constituição da 

Presbyterian Church in America (Book of Church Order – BCO 1-7), quando afirma: “Essa doutrina 

escriturística do presbitério é necessária para a perfeição da ordem da igreja visível, mas não essencial 

para sua existência”. Waters ainda distingue o jus divino (por direito divino) do jure humano (por direito 

humano), citando John MacPherson: “os princípios fundamentais do governo da igreja apostólica foram 

retidos e são legitimamente aplicados nas circunstâncias e sob as condições que são peculiares à nossa 

própria era e país”. MACPHERSON, John. Presbyterianism. In: WATERS, G. P. Como Jesus Governa 

a Igreja. São Paulo: Cultura Cristã, 2018, p. 19, 56. WATERS, 2018, p. 19. Ele menciona também o 

Prefácio do Book of church Order da Presbyterian Church in America: “Cristo, como Rei, deu oficiais, 

oráculos e ordenanças à sua igreja; e ele ordenou especialmente nela seu sistema de doutrina, governo, 

disciplina e culto, todos expressamente estabelecidos na Escritura ou, por boa e necessária inferência, 

deduzidos dela, e aos quais ele ordena que nada seja acrescentados e dos quais nada seja retirado”. 

WATERS, 2018, p. 56. 
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vida humana”29. Esta é a razão para que muito do que está sendo refletido e proposto 

neste trabalho possa ser aplicado a igrejas que adotam outras formas de governo, ainda 

que o foco deste trabalho na formação de liderança como elemento transversal no 

processo de plantação de igrejas seja principalmente voltado para igrejas presbiterianas. 

No que é específico de igrejas que adotam o Governo Colegiado dos Presbíteros, 

a Confissão Belga (1561), por exemplo, assim declara sobre o Governo da Igreja (Artigo 

30): 

Cremos que esta verdadeira igreja deve ser governada conforme a 

ordem espiritual, que nosso Senhor nos ensinou na sua Palavra. Deve 

haver ministros ou pastores para pregarem a Palavra de Deus e 

administrarem os sacramentos; deve haver também presbíteros e 

diáconos para formarem, com os pastores, o conselho da igreja. Assim, 

eles devem manter a verdadeira religião e fazer com que a verdadeira 

doutrina seja propagada, que os transgressores sejam castigados e 

contidos, de forma espiritual, e que os pobres e os aflitos recebam ajuda 

e consolação, conforme necessitam. Desta maneira, tudo procederá, na 

igreja, em boa ordem, quando forem eleitas pessoas fiéis, conforme a 

regra do apóstolo Paulo na carta a Timóteo.30 
 

Observe-se que a Confissão Belga inclui os diáconos na formação do Conselho 

da igreja, o que no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), por exemplo, é uma 

circunstância excepcional para fins exclusivamente administrativos, sem com isso, 

caracterizar uma autoridade semelhante entre Presbíteros e Diáconos, pois na 

Constituição da IPB se pode ler: 

 

Art. 8º. O governo e a administração de uma igreja local competem ao 

Conselho, que se compõe de pastor ou pastores e dos presbíteros. §1º. 

O Conselho, quando julgar conveniente, poderá consultar os diáconos 

sobre questões administrativas, ou incluí-los, pelo tempo que julgar 

necessário, na administração civil.31 
 

A própria Confissão de Fé de Westminster (CFW 1.6), símbolo de fé da Igreja 

Presbiteriana do Brasil (IPB)32, trata destes detalhes relacionados à organização 

 
29 KOLB, Robert. A Igreja. In: BARRETT, Mathew (Ed.). Teologia da Reforma. Rio de Janeiro: Thomas 

Nelson, 2017, p. 526, 527. 
30 BRÉS, 2018, Artigo 30 – O Governo da Igreja. 
31 CONSTITUIÇÃO DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL, [2006]. 
32 Hermisten Maia explica a origem dos símbolos de fé da IPB nos seguintes termos: “Com a organização 

de um presbitério nacional, ligado ao Sínodo de Baltimore, significa que o sistema de liturgia, disciplina 

e doutrina daquele Sínodo também foi adotado aqui. Pois bem, em 1716 os três presbitérios americanos 

de Filadélfia, Newcastle e Long Island haviam constituído o Sínodo de Filadélfia, que em 19/09/1729 

adotou como símbolo de fé a Confissão de Fé e os Catecismos Maior e Menor de Westminster, com 

exceção dos capítulos que se referiam aos magistrados civis. Essa decisão ficou conhecida como “Ato de 

Adoção”. Refletindo a teologia calvinista no presbiterianismo americano, os símbolos de Westminster 

foram revisados e emendados em 1787, e confirmados em maio de 1789, na organização da Assembleia 

Geral da Igreja Presbiteriana dos Estados unidos. Desta forma, podemos concluir que os símbolos de 
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eclesiástica, usando a expressão “circunstâncias”33 aplicada não apenas ao Culto, mas 

também ao Governo da igreja, conforme segue: 

 

Há algumas circunstâncias, quanto ao culto de Deus e ao governo da 

igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais tem de ser 

ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as 

regras gerais da Palavra, que sempre devem ser observadas.34 
 

E mais importante e salutar é sempre lembrar que, conforme Ramsay menciona35, 

“não é a regularidade constitucional, não é a perfeição mecânica, que torna a igreja 

eficiente para o seu objetivo; é o Espírito de Cristo usando a igreja como seu agente”. 

Logo, infelizmente, forma e mecanismo podem existir sem vida e poder. Calvino, com a 

pertinência costumeira, ao comentar Efésios 4:11, enfatiza a vocação dos líderes sobre 

suas eventuais qualificações humanas para o exercício do governo coletivo da igreja do 

Senhor Jesus: 

Nenhum homem é apto ou qualificado para tão excelente ofício, se 

porventura não fosse formado e modelado pelo próprio Senhor Jesus. 

O fato de termos ministros do evangelho, é dom de Cristo; o fato de se 

distinguirem nos dons necessários, é dom de Cristo; o fato de que se 

incumbem da responsabilidade que lhes foi confiada, é igualmente dom 

de Cristo.36 
 

Posto isto, e pensando na forma de governo, Berkhoff afasta-se tanto do 

Congregacionalismo, como do Episcopalismo, da mesma forma que rechaça tanto a ideia 

de que o poder de governar está apenas sobre os presbíteros, quanto o equívoco de que 

este poder é plenamente exercido apenas pela congregação reunida em assembleia37. Ele 

comenta a relação entre governo colegiado e o povo de Deus nos seguintes termos: 

 

 
Westminster foram adotados no presbiterianismo brasileiro desde a sua implantação”. COSTA, 

Hermisten Maia Pereira. Introdução ao Estudo dos Credos e Confissões (31) – A Igreja Presbiteriana do 

Brasil e os Símbolos de Fé (4). Hermisten Maia, 19 jan. 2019. Disponível em 

<https://www.hermisten.com.br/tag/simbolos-de-fe/>. Acesso em: 1º maio 2019. 
33 Peck define circunstância como “um concomitante de uma ação, sem a qual ela pode não ser realizada 

ou não pode ser realizada com decência e decoro”. PECK. Thomas E. Notes on ecclesiology. Richmond, 

VA: Greensville, SC: Presbyterian Press, 1892, p.122. (reimpress.). 
34 “De acordo com a Confissão de Westminster certas coisas têm de ser feitas de acordo com a prudência 

cristã, mas nunca a custas das regras gerais da Palavra”. GERSTNER, J. H.; KELLY, D. F.; 

ROLLINSON, P. The Westminister Confession Commentary and Manual. Signal Mountain, TN: 

Summertown Texts, 1992, p. 17. 
35 RAMSAY, F. P. An Exposition of the Form of Government and the rules of discipline of the Presbyterian 

Chruch in the United States. Richmond, VA: Presbyterian Committee of Publications, 1898, p. 9-10. 
36 CALVINO, João. Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Organização T. J. Santos Filho, F. Ferreira 

e W. Ferreira et al. Tradução V. G. Martins. São José dos Campos, SP: Editora FIEL, 2010, p. 296. 
37 O aspecto de como o poder de Deus é conferido ao corpo em sua totalidade, sendo exercido pela escolha 

dos oficiais que o Senhor da Igreja já designou para governar as igrejas locais, é sumarizado por Peck na 

expressão “o poder reside no corpo com seu ser e nos oficiais como seu exercício (in primo actu, quoad 

est – in actu secundo, quoad operati)”. PECK, 1892, p. 85. 
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Que o poder eclesiástico é delegado por Cristo à igreja como um todo, 

isto é, aos membros comuns e aos oficiais, igualmente, mas, em 

acréscimo, os oficiais recebem uma porção adicional de poder, como se 

requer para o cumprimento dos seus respectivos deveres na igreja de 

Cristo. 38 
 

Este é o entendimento da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) e das principais 

denominações reformadas no mundo39, como fica claro no Artigo 3º da Constituição da 

IPB: 

 

O poder da Igreja é espiritual e administrativo, residindo na corporação, 

isto é, nos que governam e nos que são governados. §1º - A autoridade 

dos que são governados é exercida pelo povo reunido em assembleia 

[...] §2º - A autoridade dos que governam é de ordem e de jurisdição. É 

de ordem, quando exercida por oficiais, individualmente, na 

administração de sacramentos e na impetração da bênção pelos 

ministros e na integração de Concílios por ministros e presbíteros. É de 

jurisdição, quando exercida coletivamente por oficiais, em Concílios, 

para legislar, julgar, admitir, excluir ou transferir membros e 

administrar as comunidades40. 
 

A discussão sobre se existem dois ou três ofícios certamente extrapola os limites 

deste trabalho, porém, é fato que os presbiterianos não têm concordado completamente 

sobre o assunto41. Alguns têm defendido que as Escrituras reconhecem dois ofícios 

ordinários: o de presbítero e o de diácono, e que na esfera do ofício presbiterial, há duas 

ordens, a dos presbíteros docentes e a dos presbíteros regentes. Outros presbiterianos 

defendem que as Escrituras ensinam três ofícios comuns: o de ministro, o de presbítero e 

o de diácono. O que importa, em última instância e sem aprofundar no mérito do debate, 

é que o exercício do poder de governo de Deus sobre sua Igreja é exercido por oficiais 

vocacionados, capacitados e designados por Deus, escolhidos pelo povo reunido em 

assembleia, e devidamente ordenados e investidos para o exercício do seu oficialato, 

conforme o texto constitucional da CI-IPB já citado. 

 
38 BERKHOFF, 1981, p. 715. 
39 A Constituição da Presbyteriana Church in America (Book of Church Order – BCO 3-1) “O poder que 

Cristo confiou à sua igreja é conferido a todo o corpo, os governantes e os governados, constituindo-o 

uma comunidade espiritual. Esse poder, sendo exercido pelas pessoas, estender-se à escolha daqueles 

oficiais que ele nomeou na sua igreja”. 
40 Os oficiais que governam são, então, devidamente classificados no Capítulo 4, Seção 1ª da Constituição 

da IPB, ao tratar do exercício das funções da igreja, nos seguintes termos: “na esfera da doutrina, governo 

e beneficência, mediante oficiais que se classificam em: a) ministros do Evangelho ou presbíteros 

docentes; b) presbíteros regentes; c) diáconos”. E, logo a seguir, também é prescrito que a “admissão a 

qualquer ofício depende: a) da vocação do Espírito Santo, reconhecida pela aprovação do povo de Deus; 

b) da ordenação e investidura solenes, conforme a liturgia” CONSTITUIÇÃO DA IGREJA 

PRESBITERIANA DO BRASIL, [2006]. 
41 Uma discussão bastante clara, objetiva e sintética pode ser vista no capítulo 4 (Os ofícios da Igreja). 

WATERS, 2018, p. 87-118. 
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Algumas expressões usadas, tais como “ordenação” e “investidura” estão 

intrinsecamente ligadas à vocação ou ao chamado para o ofício, e conferem ao oficial 

eleito a autoridade para exercer o ofício42. Se por um lado, a vocação tem uma conotação 

mais ampla do que aquela relacionada a ofícios espirituais ou religiosos43, por outro lado, 

deve ser vista como a condição a priori para o oficialato, antes mesmo da capacitação, 

ordenação e investidura, sem a qual estas não fazem qualquer sentido, a não ser o de 

apenas tomar posse em um cargo institucional44. 

É claro que nem sempre estes detalhes de funcionamento do Governo Colegiado 

de Presbíteros estiveram sistematizados ao ponto que se tem nos dias atuais, mas foi fruto 

também de uma evolução histórica, mormente no Presbiterianismo, e que é registrado 

sinteticamente por Matos45. Ele aponta para João Ecolampádio, o reformador de Basiléia, 

como tendo sido “o primeiro a tentar instituir para fins de disciplina um presbiterato 

independente das autoridades civis (1530)”. Esta ideia teria sido assimilada por Martin 

Bucer, em Estrasburgo, que também defendia “a nomeação de presbíteros ou anciãos 

 
42 CAPÍTULO XII – ORDENAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRESBÍTEROS E DIÁCONOS – Art.26 – 

Quando a Igreja eleger alguém para o ofício de presbítero ou diácono, deverá o Conselho, julgadas a 

idoneidade do eleito para o cargo e a regularidade da eleição, fixar dia, hora e local para a ordenação e 

investidura. Art.27 – Em reunião pública, o presidente do Conselho ou o ministro que suas vezes fizer, 

realizará a cerimônia solenemente, com leitura da Palavra de Deus, oração e imposição de mãos dos 

membros do Conselho sobre o ordenando, cabendo-lhe também, em momento oportuno, fazer uma 

exposição clara e concisa da natureza do ofício, sua dignidade, privilégios e deveres. Art.28 – Os 

presbíteros e diáconos assumirão compromisso na reafirmação de sua crença nas Sagradas Escrituras 

como a Palavra de Deus e na lealdade à Confissão de Fé, aos catecismos e à Constituição da Igreja 

Presbiteriana do Brasil. Art.29 – Prometerão cumprir com zelo e fidelidade o seu ofício e também manter 

e promover a paz, unidade, edificação e pureza da Igreja. Art.30 – A Igreja comprometer-se-á a 

reconhecer o oficial eleito e prometerá, diante de Deus, tributar-lhe o respeito e a obediência a que tem 

direito, de acordo com as Escrituras Sagradas. § 1º – Após a ordenação, os membros do Conselho darão 

ao recém – ordenado a destra de fraternidade e, em seguida, o presidente o declarará solenemente 

ordenado e investido no ofício para que foi eleito. § 2º – Quando o presbítero ou diácono for reeleito ou 

vier de outra Igreja Presbiteriana, omitir-se-á a cerimônia de ordenação. CONSTITUIÇÃO DA IGREJA 

PRESBITERIANA DO BRASIL, [2006]. 
43 Em seu artigo “Como vocação transformou a sociedade”, Gene Edward Veith discute em plena Idade 

Média com sua sociedade estratificada rigidamente entre o clero (“aqueles que oram”); a nobreza 

(“aqueles que lutam”, ou, na prática, “aqueles que governam”); e os plebeus (“aqueles que trabalham”), 

a redescoberta da vocação por Lutero como um chamado divino que engloba a vida toda foi capaz de 

mudar uma cultura. Para Veith, a vocação “é a maneira como Deus trabalha através dos seres humanos 

para governa a sua criação e conceder os seus dons”. VEITH, Gene Edward. How Vocation Transformed 

Society. Ligonier Ministries, Oct 1st 2016. Disponível em: <https://www.ligonier.org/learn/articles/how-

vocation-transformed-society/>. Acesso em: 27 dez. 2018. 
44 Waters afirma que “dons e disposição não são suficientes para admitir um homem ao exercício do ofício”, 

e que ele “deve ser separado formalmente para o ofício por um concilio da igreja”, ato formal e ritual 

chamado de ordenação, pelo qual há o reconhecimento de que “a pessoa ordenada tem a autoridade e o 

poder para exercer o ofício”. WATERS, 2018, p. 110. 
45 MATOS, Alderi de Souza. Panorama Bíblico e histórico sobre o Presbiterato. São Paulo: Centro de Pós-

Graduação Andrew Jumper, 2013. Disponível em: 

<https://cpaj.mackenzie.br/historiadaigreja/pagina.php?id=197>. Acesso em: 13 fev. 2017. 
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dentre os homens mais piedosos e íntegros da comunidade para serem responsáveis pela 

disciplina ao lado dos pastores e de representantes do poder civil.” 

Para Matos, foram as ideias de Bucer, por sua vez, que influenciaram João 

Calvino, a em 1537 pedir a nomeação de alguns fiéis de boa reputação para ficarem 

encarregados da disciplina em Genebra, o qual nas Ordenanças Eclesiásticas (1541), 

previu a existência de quatro ofícios na igreja: pastores, mestres/doutores, presbíteros e 

diáconos. A posição de Calvino, sobre “os Mestres e Ministros da Igreja sua Eleição e 

Ofício”, baseada em Efésios 4:11, é que: 

 

Aqueles que presidem ao governo da Igreja, segundo a instituição de 

Cristo, são chamados por Paulo (Efésios 4:11), primeiro Apóstolos, em 

seguida Profetas, terceiro Evangelistas, quarto Pastores, finalmente 

Mestres dos quais apenas os dois últimos tem função ordinária na 

Igreja; os outros três o Senhor suscitou no início do Seu Reino, e suscita 

ainda por vezes, conforme o postula a necessidade dos tempos.46 
 

Interessante observar que ele, ao distinguir ofícios ordinários de ofícios 

extraordinários, o critério de distinção destes últimos é para áreas “em que deveriam ser 

implantadas Igrejas onde nenhumas havia antes existido”, conforme Calvino argumenta 

a seguir. Para ele, alguns dos que presidem ao governo da igreja seriam instituídos não 

perpetuamente, mas como algo relacionado à plantação de igrejas: 

 

Segundo a mim me parece consentânea tanto às palavras quanto a 

opinião de Paulo, essas três funções não foram por isto instituída na 

Igreja, que fossem perpétuas, mas apenas para esse tempo em que 

deveriam ser implantadas Igrejas onde nenhumas havia antes existido, 

ou tinham certamente, de ser transpostas de Moisés para Cristo47. 
 

A Confissão Belga (Artigo 31) assim dispõe especificamente sobre os Ofícios na 

Igreja de Cristo: 

 

Cremos que os ministros da palavra de Deus, os presbíteros e os 

diáconos devem ser escolhidos para seus ofícios, mediante eleição 

legítima pela igreja, sob invocação do nome de Deus e em boa ordem, 

conforme a palavra de Deus ensina. Por isso, cada membro deve cuidar 

para não se apoderar do ofício por meios ilícitos, mas deve esperar a 

hora em que é chamado por Deus, a fim de ter, assim, a certeza de que 

sua vocação vem do Senhor. Quanto aos ministros da Palavra, eles têm, 

onde quer que estejam, igual poder e autoridade, porque todos são 

servos de Jesus Cristo, o único Bispo universal e o único Cabeça da 

igreja. Além disto, a santa ordem de Deus não pode ser violada ou 

desprezada. Dizemos, portanto, que cada um deve ter respeito especial 

pelos ministros da Palavra e presbíteros da igreja, em razão do trabalho 

 
46 CALVINO, 1989, v. IV, p. 46. 
47 Idem, ibidem. 
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que realizam. Cada um deve viver em paz com eles, tanto quanto 

possível, sem murmuração, contenda ou discórdia.48 

 

No Presbiterianismo Escocês, o Primeiro Livro de Disciplina (1560), previa que 

os presbíteros deviam ser “homens com o melhor conhecimento da Palavra de Deus e a 

vida mais limpa, homens fiéis e de conduta mais honesta que possam ser encontrados na 

igreja”. Além de serem escolhidos por eleição comum e livre para assistir o ministro em 

todas as questões públicas da igreja, particularmente na disciplina eclesiástica e na 

administração dos assuntos gerais da igreja, o Consistório (conselho) exercia um papel 

central na eleição dos ministros, inclusive na disciplina sobre todos, membros, oficiais 

em geral e ministros. No livro de Disciplina seguinte, o Presbiterato é visto como “uma 

função espiritual tal qual o ministério”, acrescentando que “como os pastores e os 

doutores devem ser diligentes em ensinar e plantar a semente da Palavra, assim os 

presbíteros devem ser zelosos em buscar o seu fruto nas pessoas”. Na edição deste 

Segundo Livro de Disciplina (1578), registra-se a criação do “Presbitério”, composto de 

pastores, doutores e presbíteros que, segundo a avaliação de Matos foi “a grande 

contribuição da Escócia à forma de governo presbiteriana” 49. Além disso, o Presbiterato 

tornou-se um ofício vitalício, e com o detalhe de os diáconos terem sido retirados de suas 

responsabilidades de governo, como é a prática contemporânea, inclusive na IPB. 

No presbiterianismo norte-americano, do qual as igrejas presbiterianas brasileiras 

são herdeiras, algumas igrejas tinham Presbíteros já no século 18, ainda que no registro 

de organização do Presbitério de Filadélfia (1706) haja somente ministros presentes. A 

presença de presbíteros regentes só é consignada em atas das reuniões seguintes. Na 

Assembléia Geral (1788) da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da America 

(PCUSA), no capítulo “Dos Presbíteros Regentes” da Constituição, afirmava-se: 

 

Os presbíteros regentes são os representantes do povo escolhidos por 

este com o propósito de exercerem governo e disciplina em conjunto 

com os pastores ou ministros. Esse ofício tem sido entendido por grande 

parte das igrejas protestantes reformadas como designado nas 

Escrituras Sagradas com o título de governos, e se refere àqueles que 

presidem bem, mas não se afadigam na palavra e no ensino”, tendo 

como textos-prova (proof texts), as seguintes passagens: 1 Tm 5.17; 1 

Co 12.18, Rm 12.7-8 e At 15.25.50 

 
48 BRÈS, 2018, Artigo 31 – Ofícios na Igreja de Cristo. 

  
49 MATOS, 2013. 
50 Matos comenta: “No século 19 muito se escreveu sobre o assunto, em parte devido a controvérsias. O 

Dr. Samuel Miller, do Seminário de Princeton, afirmou que uma das vantagens da existência dos 

presbíteros era proteger o pastor da tentação de assumir excessivo poder e autoridade. Ele argumentou a 
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A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) na Seção 3ª do Capítulo IV, 

que trata de Oficiais, reza: 

 

Art. 50. O Presbítero Regente é o representante imediato do povo, por 

este eleito e ordenado pelo Conselho, para, juntamente com o pastor, 

exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que 

pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso 

eleito ou designado. Art. 51. Compete ao presbítero: a) levar ao 

conhecimento do Conselho as faltas que não puder corrigir por meio de 

admoestações particulares; b) auxiliar o pastor no trabalho de visitas; c) 

instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da 

juventude; d) orar com os crentes e por eles;e) informar o pastor dos 

casos de doenças e aflições; f) distribuir os elementos da Santa Ceia; g) 

tomar parte na ordenação de ministros e oficiais; h) representar o 

Conselho no Presbitério, este no Sínodo e no Supremo Concílio. Art. 

52. O presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual à dos 

ministros. 
 

Todo este aparato confessional, histórico e institucional está claramente em 

sintonia com o estudo exegético realizado na primeira parte deste trabalho, especialmente 

nos fatos relacionados à escolha, à designação, à ordenação de Presbíteros e suas funções 

exercidas individualmente nas igrejas de Cristo, mas principalmente como um colegiado 

de Presbíteros, que expressam o oficialato designado por Deus para o governo das igrejas 

cristãs. Desta forma, a convicção teológica paulina sobre o governo colegiado de 

presbíteros, constitui um elemento indispensável no modus operandi de plantação de 

igrejas, conforme exposto no livro de Atos, nas cartas do apóstolo Paulo e na história da 

Igreja Cristã, especialmente naquelas igrejas que adotaram esta forma de governo 

eclesiástico. 

 

7.2 A VOCAÇÃO INDIVIDUAL E COMUNITÁRIA E A DIVERSIDADE DE 

MINISTÉRIOS PARA O SERVIÇO CRISTÃO 

As duas outras convicções teológicas do apóstolo Paulo relacionadas diretamente 

ao tema do trabalho são a vocação individual e comunitária para o serviço cristão e a 

 
favor da imposição de mãos pelos presbíteros na ordenação de presbíteros e diáconos, mas não na 

ordenação de pastores. Outra questão era a obrigatoriedade ou não da presença de presbíteros para o 

quorum de uma reunião de presbitério. Charles Hodge e James H. Thornwell debateram essas questões. 

Quando a Igreja do Sul (PCUS) adotou o Livro de Ordem Eclesiástica (1879), a posição dos presbíteros 

na vida da igreja recebeu maior ênfase: eles deviam ser ordenados mediante imposição de mãos, deviam 

participar da imposição de mãos na ordenação dos ministros e deviam fazer parte do quorum para o 

funcionamento dos concílios. A Igreja do Norte (PCUSA) foi mais lenta no sentido de fortalecer esse 

ofício. Na década de 1870, debateu-se se os presbíteros podiam ser moderadores de concílios. A decisão 

final foi que sim”. MATOS, 2013. 
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diversidade de ministérios para o exercício da liderança nas igrejas cristãs. De pronto, é 

necessário chamar a atenção que até mesmo a intenção de usar a expressão liderança nas 

igrejas cristãs, e não liderança das igrejas cristãs justifica-se pelo fato de que este termo 

moderno – liderança – pode ser facilmente confundido com o dom de governo ou de 

governos, na semântica bíblica. Assim, para ficar claro que o governo da igreja foi dado 

por Deus ao colegiado de oficiais presbíteros, ainda que Deus faça surgir lideranças nas 

diversas igrejas cristãs para complementação ministerial e de serviços para edificação do 

Corpo e alcance dos perdidos, é que se preferiu diferencia-las na terminologia deste 

trabalho. 

Assim, o colegiado de oficiais presbíteros tem neste trabalho necessariamente uma 

saliência maior na análise sobre a formação de liderança nas igrejas, quer pela 

importância conferida principalmente pelo Novo Testamento, quer pela importância no 

governo epresentativo adotado pelas igrejas presbiterianas ao longo da história. A maior 

prova disso é que, se for para adotar a fórmula dos três self51 como critério para que uma 

determinada assembleia de cristãos seja organizada como igreja particular e assim chegue 

ao objetivo último do processo de plantação de igrejas, a condição sine qua non é que 

toda igreja local tenha homens em condição de exercer o oficialato. 

A própria Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) assim estabelece 

no Capítulo 1, quando trata da Organização das Comunidades Locais: 

 

Art. 4º. A igreja local é uma comunidade constituída de crentes 

professos juntamente com seus filhos e outros menores sob sua guarda, 

associados para os fins mencionados no art. 2º e com governo próprio, 

que reside no Conselho. 

 

Ela também reconhece algumas gradações de desenvolvimento incipiente, tanto 

organicamente, como institucionalmente, em um trabalho evangelístico: 

 

§1º. Ficarão a cargo dos presbitérios, juntas missionárias ou dos 

conselhos, conforme o caso, comunidades que ainda não podem ter 

governo próprio. §2º. Essas comunidades serão chamadas pontos de 

pregação ou congregações, conforme o seu desenvolvimento, a juízo do 

respectivo concílio ou junta missionária. 
 

 
51 Conforme já mencionado no Glossário de trabalho, os missiólogos Rufus Anderson e Henry Venn 

conceberam a chamada “Three-Self Formula”, delineando as condições para que ajuntamentos de cristãos 

possam ser missiologicamente reconhecidos como igrejas locais autóctones. São elas: “self-propagating, 

self-supporting e self-governing” (auto-propagável, autossustentável e auto-governável). 
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E finalmente, ela também estabelece a quem compete supervisionar o progresso e 

tomar as providências de organização, além de exigir as condições a ser levados em conta 

para ser efetivada esta organização como igreja local: 

 

§3º. Compete aos presbitérios ou juntas missionárias providenciar para 

que as comunidades que tenham alcançado suficiente desenvolvimento, 

se organizem em igrejas. Art. 5º. Uma comunidade de cristãos poderá 

ser organizada em igreja, somente quando oferecer garantias de 

estabilidade, não só quanto ao número de crentes professos, mas 

também quanto aos recursos pecuniários indispensáveis à manutenção 

regular de seus encargos, inclusive as causas gerais e disponha de 

pessoas aptas para os cargos eletivos. 
 

Ora, aquilo que a CI-IPB prescreve não se trata de mera burocracia, mas é 

expressão institucional de princípios bíblicos, teológicos e ministeriais, que embora neste 

trabalho tenham tido uma natural e compreensível maior relevância ao tratar do governo 

colegiado de presbíteros, certamente podem e devem ser também aplicados aos diversos 

ministérios e lideranças nas igrejas locais. Por isso, não apenas no dispositivo 

constitucional, quando fala de “pessoas aptas para os cargos eletivos”, mas na própria 

Palavra de Deus, nos Símbolos de Fé, Confissões e Catecismos52 e na experiência história 

da Igreja Cristã, a liderança em uma comunidade local não deveria ser resumida a seus 

oficiais, a fim de que esta igreja seja saudável e sustentável. 

Daí a importância de uma análise conjunta destes dois aspectos – vocação e 

ministério – acerca das quais Paulo afirmou serem necessárias na formação de liderança 

no processo de plantação de igrejas. As Escrituras ensinam que cada cidadão do Reino é 

individualmente sacerdócio real (I Pedro 2:9) e ministro de Cristo (2 Coríntios 5:18-20). 

Mas, também que grupos de cristãos reunidos em uma assembleia cristã são a expressão 

coletiva e comunitária do sacerdócio universal dos crentes, conforme esposada pela 

Reforma Protestante. Daí, a vocação tanto ser individual como comunitária, e por 

analogia, esta dupla possibilidade de exercício da vocação acompanha a ideia de “poder 

de ordem” e de “poder de jurisdição”53, no caso dos oficiais, ainda que de modo mais 

 
52 É possível facilmente inferir que o governo da Igreja e das igrejas cristãs esteja incluído no Artigo V.VII 

da Confissão de Fé de Westminster, quando formula que “como a providência ode Deus se estende, em 

geral, a todas as criaturas, assim pois, de uma modo muitíssimo especial, essa mesma providência cuida 

de sua igreja e tudo dispõe a bem dela”. CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER, 1991, p. 28. 
53 Conforme Waters, a distinção deve-se ao fato de que “o poder da igreja às vezes pode ser exercido por 

um oficial individualmente. Em outras vezes, o poder da igreja pode ser exercido somente pelos oficiais 

da igreja agindo conjuntamente”. A maioria dos documentos (Constituição/Livro de Ordem) das 

principais denominações presbiterianas concorda com esta distinção, de acordo com os seus símbolos de 

fé. WATERS, 2018, p. 72. 
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elástico no caso de não oficiais. Na verdade, como compreende Matos54, esta doutrina 

demonstra de modo ainda mais amplo que “todas as profissões e atividades são 

igualmente valiosas aos olhos de Deus”, de modo que “os ministros se diferenciam dos 

leigos simplesmente nisso: foram escolhidos para realizar certos deveres definidos, para 

que haja ordem na casa de Deus”. Para ele, dentre as implicações práticas desta doutrina, 

urge afirmar que, de fato, todos os crentes são ‘leigos’ (λαος, povo de Deus) e que a 

Escritura claramente fala de diferentes dons e ministérios. Waters lembra que “Paulo trata 

dos dons em outros lugares (Romanos 12:3-8/ 1ª Coríntios 12:1-31)”, e completa, 

conforme já exposto, que “nem todo dom acarreta o que estamos chamando de ‘ofício 

eclesiástico’. Quando consideramos o Novo Testamento, vemos que certos dons deviam 

ser exercidos simplesmente dentro da igreja, sem reconhecimento eclesiástico formal”55, 

inclusive aqueles que não são ‘ministros da Palavra’, também tem importantes esferas de 

atuação à luz do Novo Testamento”. 

Porém, ele adverte para um perigo, qual seja, “o sacerdócio universal dos crentes 

corre o risco de tornar-se mera teoria em muitas igrejas evangélicas”. A razão é que, ao 

centralizar todas as atividades de liderança sem delegar responsabilidades às suas ovelhas 

e sem dar oportunidades para o exercício dos dons e aptidões que o Senhor lhes tem 

concedido, os pastores, contribuem para “um retorno ao sacerdotalismo medieval contra 

o qual Lutero e os demais reformadores se insurgiram”56. A própria experiência 

ministerial demonstra que as igrejas mais saudáveis são aquelas em que um número maior 

de membros está usando seus dons e talentos para ministrar uns aos outros e ao mundo 

(Romanos 12:5-8). Obviamente, que há problemas no mau uso dos dons espirituais, como 

foi o caso da igreja em Corinto, repreendida severamente por Paulo em sua primeira 

 
54 MATOS, 2013. 
55 WATERS, op. cit., p. 89. 
56 Para Matos, o divisor de águas na compreensão da cristandade sobre “as implicações mais amplas dessa 

nova percepção”, veio principalmente através da obra de Lutero ‘A liberdade do Cristão’ (1520), 

especialmente o capítulo 17, onde argumenta que "de posse da primogenitura e de todas as suas honras e 

dignidade, Cristo divide-a com todos os cristãos para que por meio da fé todos possam ser também reis e 

sacerdotes com Cristo, tal como diz o apóstolo Pedro em 1 Pe 2.9. Somos sacerdotes; isto é muito mais 

que ser reis, porque o sacerdócio nos torna dignos de aparecer diante de Deus e rogar pelos outros." Mais 

adiante ele pondera: "Tu perguntas: ‘Que diferença haveria entre os sacerdotes e os leigos na cristandade, 

se todos são sacerdotes?’ A resposta é: as palavras ‘sacerdote’, ‘cura’, ‘religioso’ e outras semelhantes 

foram injustamente retiradas do meio do povo comum, passando a ser usadas por um pequeno número de 

pessoas denominadas agora ‘clero.’ A Escritura Sagrada distingue apenas entre os doutos e os 

consagrados, chamando-os de ministros, servos e administradores, que devem pregar aos outros a Cristo, 

a fé e a liberdade cristã. Já que, embora sejamos todos igualmente sacerdotes, nem todos podem servir, 

administrar e pregar, como disse Paulo em 1 Co 4.1” MATOS, Alderi de Souza. O Sacerdócio Universal 

dos Crentes. Thirdmill, 2018. Disponível em: <https://thirdmill.org/portuguese/6140~11_1_01_10-19-

54_AM~O_Sacerdócio_Universal_dos_Crentes.html>. Acesso em: 23 nov. 2018. 
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epístola, e também em certas situações mais contemporâneas em todo o mundo, inclusive 

pelo falseamento de determinados dons espetaculares e supostamente revelacionais57. No 

entanto, claramente o problema ali em Corinto, e via em regra noutros lugares atualmente, 

não tem sido a existência dos dons ministeriais e de serviço, mas a falta de ordem, de 

disciplina e de maturidade espiritual no exercício desses dons58. Porém, o risco para as 

igrejas locais de maus usos dos dons espirituais em geral, juntamente com uma atitude 

generalizada de soberba, algumas vezes identificada tanto na liderança, como no povo 

em geral, na verdade, ratificam a necessidade de formar muito bem a liderança desde o 

nascedouro da igreja local que está sendo plantada. 

A advertência de Paulo a Timóteo (1 Timóteo 3:6), quando o instrui sobre a 

escolha dos Presbíteros (“não deve ser recém convertido, a fim de que não se ensoberbeça 

e caia na mesma condenação em que caiu o Diabo”) é plenamente aplicável a todos os 

líderes na igreja local, mesmo aqueles que não são oficiais. Esta advertência paulina sobre 

o neófito, em meio à sua exposição dos requisitos mínimos para o oficialato, é justamente 

por se tratar de alguém que não está apto à liderança, visto não ter maturidade espiritual 

e não simplesmente tempo de membresia59. A prática do próprio Paulo foi de evitar alçar 

um novo convertido à condição de líder das igrejas que estavam sendo plantadas, como, 

por exemplo, agiu em relação a Timóteo, a quem conheceu em sua primeira viagem 

 
57 Por óbvio, a discussão sobre a natureza de alguns dons, se permanentes ou temporários, vai além dos 

limites deste trabalho. Porém, é incontroverso que a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre o 

assunto, baseado na Confissão de Fé de Westminster, 1:1) é o seguinte: “Ainda que a luz da natureza e 

as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, 

que os homens ficam inescusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e 

da sua vontade, necessário à salvação; por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes 

modos revelar-se e declarar à sua Igreja aquela sua vontade; e depois, para melhor preservação e 

propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da Igreja contra a corrupção da 

carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna a Escritura 

Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo”. 
58 Lopes reconhece diz que “Corinto era uma igreja carismática no sentido bíblico da palavra, ou seja, tinha 

os ‘carismas’ do Espírito de Deus, os dons, através dos quais desenvolvia seu serviço prestando culto a 

Deus e cumprindo a sua missão neste mundo”, mas elenca três problemas que subjazem ao mau uso dos 

dons: as divisões, os problemas doutrinários e os problemas morais, e conjectura que “a igreja estava 

ensoberbecida, envaidecida possivelmente por causa dos dons espirituais. Os membros estavam 

orgulhosos de constituírem uma igreja ‘carismática’. LOPES, Augustus Nicodemus. Corinto – Uma Igreja 

com Problemas de Disciplina: Uma Análise de 1 Coríntios 5. Thirdmill, 2018. Disponível em: 

<https://thirdmill.org/portuguese/84988~9_18_01_3-36-43_PM~Corinto.html>. Acesso em: 22 ago. 

2018. Por isso, Calvino comenta “quão corrompido se torna o uso correto dos dons, quando cada um se 

dedica a si próprio, quando cada um agrada a si próprio, quando o menor nutre inveja do maior!”. 

CALVINO, 2010, p. 296. 
59 Transliterado do grego νεόφυτος, originalmente “uma planta nova”, traduz a ideia de alguém ainda 

‘verde’, no sentido de não ser amadurecido, que corre o risco de “ensoberbecer-se”, do grego τυφοω 

“envolto em fumaça”, ou seja, metaforicamente falando, alguém arrogante, enfatuado ou tão inflado com 

seu auto-conceito exagerado de ideias de sua própria importância, não pode se ver e ver outros na 

verdadeira luz, conforme 1ª Timóteo 6:4 e 2ª Timóteo 3:4. 
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missionária, e mesmo com o bom testemunho que era dado, deixou para incorporá-lo à 

sua equipe somente na segunda viagem de confirmação. E, mesmo depois de tempo 

juntos, foi paulatinamente assumindo maiores responsabilidades, inicialmente 

acompanhado de outros em equipe, e depois assumindo a sucessão de Paulo em Éfeso. E 

mais: o próprio Paulo submeteu-se ao tempo de maturação divina, conforme se observa 

quando se analisa que após sua conversão por volta de 33/34 a.D., depois do encontro 

com Jesus na estrada de Damasco, ele ainda teve que ficar três anos na Arábia para iniciar 

a obra em Tarso e Antioquia, e somente depois de dez anos aproximadamente, ele foi 

comissionado para a primeira viagem missionária. 

Por tudo isso, Murray assevera que: “é a conjunção de liderança oficial e liderança 

leiga em muitas situações de plantação de igrejas que provoca oportunidades de abolir o 

clericalismo e ao mesmo tempo, incentivar a liderança”60, especialmente por parte de 

ministros na condição de plantadores de igrejas ao compreenderem que o serviço no 

Corpo de Cristo envolve todos – oficiais, lideranças ministeriais, além de cada membro 

– ministrando na obra, ao invés de apenas alguns poucos no topo da liderança. Calvino 

inclusive comenta que “o fato de o apóstolo atribuir um título e ofício a alguns, e outro, 

a outros, sua referência é sempre àquela diversidade dos membros da qual se forma a 

plenitude de todo o corpo, de sorte que ele remove a emulação, a inveja e a ambição”.61 

Neste mesmo sentido, a Confissão de Fé de Westminster (CFW – 1643-1646) em 

seu Capítulo XXVI entende que 

 

II. Os santos são, pela sua profissão, obrigados a manter uma santa 

sociedade e comunhão no culto de Deus e na observância de outros 

serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação, bem como a 

socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas 

necessidades e meios; esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, 

deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar, invocam o 

nome do Senhor Jesus62. 
 

Esta ênfase no serviço a Deus por parte de todos, mediante a vocação de Deus 

para cada um, de maneira alguma não diminui a importância e a necessidade da liderança 

pastoral, inclusive quando há uma eventual convocação de grupos de membros para uma 

determinado serviço e a quem Deus mesmo reúne sob um chamado em comum e também 

 
60Salienta Murray que principalmente em “movimentos de plantação de igrejas passados e da atual 

experiência de plantação de igrejas, há importantes lições a ser aprendidas sobre a liderança da igreja”, 

visto que “liderança apropriada e efetiva é largamente reconhecida como crítica para a plantação de 

igrejas bem-sucedida”. MURRAY, 2001, p. 224, 225. 
61 CALVINO, 2010, p. 296. 
62 CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER, 1991, p. 136. 
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os capacita com dons semelhantes ou complementares, Pelo contrário, conforme é o 

entendimento de Calvino, porque “quando o apóstolo, pois, lhes diz que algo é dado a 

cada um, que o que cada um tem recebido não deve ser conservado só para si, mas que 

seja empregado para o benefício de todos”63, razão porque Deus justamente capacita 

alguns para serem pastores-mestres, a fim de equipar outros crentes em seus ministérios 

individuais na igreja local (Efésios 4:11,12). 

Obviamente que a depender do contexto eclesiástico ou denominacional, o 

processo de plantação de igrejas, por suas características peculiares e desafiadoras, 

frequentemente levanta mais questionamentos sobre o significado, a legitimidade e a 

relação entre oficiais e as lideranças de ministérios nas igrejas cristãs, em umas situações 

do que em outros contextos. Alguns entendem que deve haver mais restrições à 

participação na liderança dos chamados leigos, especialmente em determinadas tarefas e 

atividades, tais como a ministração autoritativa da Palavra de Deus em culto solene 

público, a administração dos sacramentos do batismo e a eucaristia, entre outros. Segundo 

este ponto de vista, algumas destas atividades citadas são atribuições exclusivas de 

ministros ordenados ou, pelo menos, de oficiais presbíteros, e, portanto, deve haver uma 

clara segregação funcional entre oficiais e os demais, e mesmo entre presbíteros regentes 

e docentes64. Outros entendem que qualquer cristão professo em comunhão com sua 

igreja local pode exercer até mesmo estas atividades, sem qualquer restrição. E ainda há, 

um meio termo de alguns que entendem não haver uma vedação bíblica, mas admitem 

cláusulas de excepcionalidade, como, por exemplo, quando não for possível contar com 

oficiais presbíteros no campo missionário65. Murray, reconhece que apesar de a 

“redescoberta do sacerdócio universal dos crentes não ser limitada aos movimentos de 

 
63 CALVINO, 2010, p. 296. 
64 A Constituição da IPB, por exemplo, estatui que “Art. 31. São funções privativas do ministro: a) 

administrar os sacramentos; b) invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus; c) celebrar o casamento 

religioso com efeito civil; d) orientar e supervisionar a liturgia na igreja de que é pastor” 

CONSTITUIÇÃO DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL, [2006]. 
65 Recentemente, a compreensão da resposta à pergunta 158 do Catecismo Maior de Westminster suscitou 

no seio da Igreja Presbiteriana do Brasil uma grande polêmica, na qual estas posições mencionadas 

ficaram bastante claras, especialmente na compreensão da palavra “ofício” usada no texto original do 

CMW (A quibus praedicari debet verbum Dei? [Por quem a palavra de Deus deve ser pregada?] Verbum 

Dei ab iis solis praedicari debet qui donis sufficienter instructi sunt, atque insuper debite ad id officii 

aprobati vocatique. [A palavra de Deus somente deve ser pregada por quem possuí os suficientes dons 

para instruir, devendo ser chamado e aprovado para este ofício], em contraste com a palavra “ministério” 

usada na versão em português do CMW (Pergunta 158. Quem tem permissão para pregar a Palavra de 

Deus? Resposta. A Palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são 

devidamente aprovados e chamados para o ministério. 
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plantação de igrejas, mas é um fato mais comum em tais movimentos”, e, por isso, 

considera tal questionamento mais presentes entre os plantadores de igreja66. 

Como admite Pytches, refletindo o seu contexto anglicano, e de certa forma, de 

outros ramos reformados históricos, “o clérigo ordenado e profissional requer um 

monopólio de muitos ministérios na vida da igreja. Por outro lado, o leigo espera que 

ninguém mais, além do clérigo, cumpra todos os ministérios próprios da igreja”. E então 

questiona, “como mobilizar a igreja e equipar os santos (cada crente) para o serviço 

ministerial, se o papel tradicional do clérigo continuar sendo o modelo exclusivo de 

ministério?”.67 

A resposta talvez esteja em tomar como um ponto de partida a teorização da three 

self formula por Rufus Anderson e Henry Venn, já mencionada anteriormente. 

Originalmente, a fórmula incluía self-propagating, self-supporting e self-governing” 

(auto-propagável, autossustentável e auto-governável), porém, outros missiólogos, 

acrescentaram outros elementos, que são particularmente úteis para esta discussão sobre 

a relação de ministros ordenados e a participação dos crentes no serviço cristão. Para 

Brock, por exemplo, a igreja local também deve ser auto-identificada, quando ela se 

percebe como expressão local do corpo de Cristo68, porém, mesmo essa auto-percepção 

ainda encontra-se naquilo que poderia ser chamado de esfera mínima de identidade, 

juntamente com as três originais, ou seja, fazem parte daquilo que a igreja deve 

minimamente ser em sua essência e fenômeno para ser reconhecida como uma expressão 

local da Igreja. 

Nos outros aspectos que ampliaram a formular, ao se afirmar que a igreja também 

deve ser auto-ensinável, quando seus membros ensinam uns ao outros (Romanos 15:14; 

1 Coríntios. 14:26,31) e auto-expressável, quando a igreja se expressa em sua 

organização, liturgia etc. de modo biblicamente fundamentado e culturalmente 

apropriado, e também quando se propõe que ela deve ser auto-teologizável, ou seja, 

quando consegue aplicar a teologia baseada nas Escrituras e na tradição teológica a 

questões específicas da sua cultura e contexto, então, nestes três últimos aspectos, a esfera 

 
66 Para ele, o processo de plantação de igrejas dá espaço a que se questione “sobre a praticidade de depender 

da visita de clérigos para realizar determinadas funções”, e assim conclui que “plantação de igrejas, 

portanto, levanta questionamentos sobre a estrutura clerical, que encoraja atitudes mais relaxadas e maior 

participação na liderança”. MURRAY, 2001, p. 219, 220. 
67 PYTCHES, David. Recovering the ground: towards radical church planting for the Church Of England. 

Hertfordshire: Kingdom Power Trust Publications, 1995, p. 25. 
68 BROCK, Charles. Indigenous Church Planting: a practical journey. Neosho, MO: Church Growth 

International, 1994, p. 30. 
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passa a ser o quanto esta igreja local consegue ser autossuficiente e eficaz para cumprir a 

missão. Obviamente, que a ideia desta autossuficiência da igreja local é que suas 

atividades sejam sustentadas exclusivamente por Cristo, o Cabeça, porém sem necessitar 

indispensavelmente de qualquer outra sustentação humana exterior, que venha implicar 

em situação de subserviência espiritual permanente como, por exemplo, quando um órgão 

missionário estrangeiro determina a designação de ministros, recursos financeiros etc. É 

possível, em dadas circunstâncias, que relações fraternas entre igrejas locais, e até 

denominações, promovam cooperação mútua, mas o que se deseja explicitar na formula 

é o quanto a igreja precisa ser autossuficiente de tudo e de todos, menos de Cristo, para 

ser reconhecida como uma igreja autóctone e expressão plena do corpo de Cristo naquele 

local. 

Ora, considerando esta fórmula como um bom delineamento e à luz da teologia 

paulina de liderança sumarizada em Efésios 4:11 e noutros textos epistolares69, faz-se 

necessário entender quais são as metas a serem alcançados nesta capacitação ministerial 

que proporcione esta autossuficiência ministerial, e como deve ser dinâmica a ser 

implementada para chegar a estas metas70. O primeiro benchmark a ser alcançado é o “o 

aperfeiçoamento dos santos”, que para Calvino, significa que “o termo grego de Paulo é 

καταρτισμός, o qual significa, literalmente, adaptação [coaptationem] de coisas que 

devem ter simetria e proporção; assim como, no corpo humano, há uma combinação 

apropriada e regular dos membros; de modo que o termo é também usado para perfeição”. 

Porém, continua ele, “como a intenção de Paulo, aqui, era expressar um arranjo simétrico 

e metódico, prefiro o termo constituição [constitutio]. Pois, estritamente falando, o latim 

indica uma comunidade, ou reino, ou província constituída, quando a confusão dá lugar 

ao estado legal e regular”. Este aperfeiçoamento tem um objetivo inicial – “para o 

desempenho do seu serviço” – que, segundo Calvino, significa que “apesar de Deus 

mesmo poder realizar essa obra, caso o quisesse, no entanto a delegou ao ministério de 

homens” 71. Por isso, “Paulo assevera que se requer um ministério, porquanto essa é a 

 
69 Assim como outras várias passagens em Efésios esta é uma sentença bastante longa em grego (1:3–14, 

15–23; 2:1–7; 3:1–13, 14–19; 4:1–7; 6:14–20). 
70 “Pessoas capacitadas são para ministrar até que a igreja atinja ou alcance (do grego, katantēsōmen usado 

em Atos para descrever viajantes chegando a seus destinos) os três alvos, cada um deles introduzido pela 

preposição grega eis, ‘para’. Eles são (1) “até a unidade da fé (cf. Eph. 4:5) e o pleno conhecimento 

(epignōseōs; cf. 1:17) do filho de Deus,” (2) “até a perfeita varonilidade,” e (3) “até a medida (metron; 

cf. 4:7, 13) da estatura da plenitude de Cristo”. HOEHNER, Howard W. Ephesians. In: WALVOORD, J. 

F.; ZUCK, R. B. (Org.). The Bible Knowledge Commentary: an exposition of the Scriptures. Wheaton, 

IL: Victor Books, 1985. v. 2, p. 635. 
71 CALVINO, 2010. 
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Vontade de Deus”. O próximo objetivo do aperfeiçoamento dos santos e decorrente do 

primeiro, é “a edificação do corpo de Cristo” que, para Calvino significa, “deixar-nos ser 

governados e doutrinados pelos homens”, apontando assim para o ofício do ministro da 

Palavra, conforme outros também entendem72. 

Porém, isto não exclui outros ministérios não necessariamente oficiais, pois outro 

“propósito de capacitar estes homens é preparar o povo de Deus para as obras de serviço, 

que os santos devem fazer na obra do ministério (diakonias)”73. O próprio Calvino lembra 

que “a Igreja é a mãe comum de todos os piedosos, a qual suporta, nutre e governa, no 

Senhor, tanto a reis como a seus súditos; e tal coisa é feita pelo ministério”74. 

E, finalmente, chega-se ao objetivo primordial desta capacitação para o 

ministério: “até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho 

de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo”. Para 

Calvino, “Paulo já dissera que, pelo ministério de homens, a Igreja é regulamentada e 

governada, de modo a alcançar a mais elevada perfeição. Mas sua recomendação do 

ministério é levada ainda mais longe”. Por isso, antecipa-se numa advertência: “Para 

evitar que alguém concluísse que isso é necessário só por um único dia, o apóstolo lhes 

afirma que sua duração é até o fim [...] ele nos diz que o uso do ministério não é de caráter 

temporal, como se fosse uma escola preparatória [παιδαγωγία, Gl 3.24], mas constante, 

ao longo de todo nosso viver neste mundo”. Ele conclui magistralmente seu argumento: 

 

Os entusiastas imaginam que o ministério se torna inútil tão logo somos 

conduzidos a Cristo. Os soberbos, aqueles que querem saber mais do 

que lhes convém, o desprezam como coisa pueril e elementar. Paulo, 

contudo, protesta dizendo que devemos perseverar nesse curso até que 

todas as nossas deficiências sejam supridas; isto é, que devemos 

progredir até a morte sob o senhorio exclusivo de Cristo; e que não 

devemos sentir-nos envergonhados de sermos alunos da Igreja, à qual 

Cristo confiou nossa educação75. 
 

Portanto, pessoas capacitadas com dons são para ministrar a Palavra a outros, 

como é o caso dos oficiais das igrejas cristãs, de tal forma que estes líderes de ministério 

 
72 Esta compreensão é muito óbvia, visto que, antes de tudo, o propósito dos crentes capacitados com dons 

relacionados a ofícios (Efésios 4:7-11) “é equipar outros para o ministério, de modo a lhes dar estabilidade 

doutrinária e prática, e assim levá-los a mútua edificação”. HOEHNER, 1985, v. 2, p. 635. 
73 “Aperfeiçoar” vem de katartismon, do verbo katartizō, também encontrado em Mateus 4:21, traduzido 

por ‘remendar’ ou ‘consertar’ redes, e em Gálatas 6:1, significando ‘restaurar para o uso apropriado’. 
74 Ele chega até a advertir que “os que negligenciam, ou fazem pouco, desta ordem pretendem ser mais 

sábios do que Cristo”, e que este ponto discutido, nada tem a ver com uma negação de “que podemos ser 

aperfeiçoados somente pelo poder de Deus, sem qualquer assistência humana”. Neste ponto, porém, diz 

ele, “estamos tratando sobre qual é a vontade de Deus e a designação de Cristo, e não do que o poder de 

Deus pode fazer”. CALVINO, 2010, p. 296. 
75 CALVINO, 2010, p. 296. 
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e o povo em geral, por sua vez, se disponham e se envolvam no ministério de servir uns 

aos outros (2 Timóteo 2:2), cada um com o dom que lhe foi dado e devidamente 

aperfeiçoado. Por isso, Hendriksen lembra que “antes de tudo, deve-se frisar que o 

original não fala de “a obra do ministério”, porém “a obra de ministério”, ou seja, a 

prestação de serviços específicos de várias espécies”76. De fato, a lição importante aqui 

ensinada é que não só apóstolos, profetas, evangelistas e aqueles que são qualificados de 

“pastores e mestres”, mas a igreja inteira deve estar engajada no labor espiritual.

 
76 Aqui, a ênfase está posta no “sacerdócio universal dos crentes”. E citando Números 11.29 (“Que bom se 

todo o povo de Yahweh fosse profeta!”), exorta que “cada membro deve equipar-se para a realização de 

um ‘ministério’ definido”, e enumera alguns, “seja ministrando conforto aos enfermos, ou ensinando, ou 

evangelizando a vizinhança, ou distribuindo literatura, ou qualquer outra tarefa para a qual se acha 

especialmente equipado”. HENDRIKSEN, W. Efésios e Filipenses. Organização C. A. B. Marra. 

Tradução V. G. Martins. 3. ed. São Paulo: Cultura Cristã, 1992, p. 234, 235. Para Hoehner, “isto 

demonstra que todos os santos, e não apenas alguns poucos líderes, devem se envolver no ministério. 

Todos os santos são capacitados para servir outros espiritualmente”. HOEHNER, 1985, v. 2, p. 635. 
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8 O DISCIPULADO COMO CHAVE PARA A FORMAÇÃO DE TODOS, 

ESPECIALMENTE OFICIAIS E LÍDERES 

A formação de liderança via discipulado não tem sido vivenciada e desenvolvida 

nos processos de plantação de igrejas, locais, como tem sido a constatação de sua 

necessidade levantada por este trabalho. Quando Payne afirma que “crentes não são 

enviados para o mundo a plantar igrejas, e sim a fazer discípulos”, fica claro que o 

discipulado é a via pela qual o processo de plantação de igrejas é consolidado. Por isso, 

ele conclui que “é no processo de fazer discípulos (evangelização) que novas igrejas 

(congregacionalização) surgem”1. Amberson vai na mesma direção ao afirmar: “a grande 

comissão é plantação de igrejas primeiramente porque nos chama para discipular. 

Discipulado é a tarefa da igreja do Novo Testamento”2. E assim também pensa Miranda, 

quando associa a existência de discípulos integrados à vida da igreja local. Ele diz que “a 

base da estratégia da evangelização, para quem crê no crescimento da igreja, é fazer 

discípulos de todas as nações e incorporá-las na vida da igreja local”3. 

Assim, é possível argumentar, como tem sido arrazoado neste trabalho, que para 

uma efetiva e saudável plantação de igrejas é necessário um processo de formação de 

liderança da igreja local, especialmente de seus oficiais presbíteros, via discipulado4. 

Uma das questões na discussão sobre a formação de liderança é justamente o tempo de 

maturação mínimo para que estes presbíteros e líderes sejam escolhidos, designados, 

ordenados e capacitados para o efetivo exercício de seus dons e ministérios. O senso 

comum entre alguns estudiosos em plantação de igrejas, e a própria experiência 

contemporânea, demonstram que, na prática, utiliza-se de um prazo muito mais longo do 

que parece ter sido as experiências de Jesus e do apóstolo Paulo, conforme demonstra o 

estudo exegético na primeira parte deste trabalho. Ressalvando-se as eventuais lacunas 

temporais na sequência de narrativas, tanto dos Evangelhos, como de Atos, é possível 

perceber que no caso de Jesus e de Paulo o desenvolvimento do processo entre a 

conversão e a maturação da liderança foi mais célere, íntegro e produtivo que a 

experiência contemporânea tem permitido perceber. 

 
1 PAYNE, 2009, p. 7. 
2 AMBERSON, Talmadge. The Foundations for Church Planting. In: AMBERSON, Talmadge (Ed.). The 

Birth of Churches. Nashville, TN. Broadman Press, 1979, p. 40. 
3 MIRANDA, 1989, p. 28. 
4 Payne comenta: “ainda que Wagner tenha dito uma verdade missiológia, ao afirmar que ‘a metodologia 

evangelística mais efetiva debaixo do céu é a plantação de igrejas’, nem todos os métodos de plantação 

de igrejas são semelhantes, e nem todos podem ser vistos como tal ferramenta mais efetiva. Há muitas 

igrejas sendo plantadas com pouco ou nenhum evangelismo sendo feito”. PAYNE, 2009, p. 6. 
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Payne, por exemplo, entende que “ainda que igrejas recentemente plantadas 

devam intencionalmente ter presbíteros e diáconos bíblica e espiritualmente qualificados 

para liderar e servir, tão cedo quanto possível, esta estrutura não deve já estar pronta no 

nascimento de uma igreja”. E completa com uma importante obviedade: “no Novo 

Testamento, igrejas locais já existiam antes da escolha de presbíteros (Atos 14:23/ Tito 

1:5)”. O problema é que o aspecto temporal – “tão cedo quanto possível” – que ele cita 

ao tratar do processo de plantação de igrejas, tem levado, via em regra, a adiamentos que 

revelam até certa negligência na formação de liderança na preparação para a escolha de 

presbíteros e líderes, desde o início da vida cristã. Além disso, este retardamento também 

tende a tornar a igreja dependente da figura solo do plantador ou da equipe de plantação, 

além de comprometer o amadurecimento dos cristãos e o pleno exercício dos dons e 

talentos concedidos por Deus aos seus servos para edificação de seu Corpo, a Igreja. 

Sobre este adiamento que provoca dependência, Allen argumenta que é um fato 

estonteante que aquelas igrejas do Novo Testamento possam ter sido estabelecidas de 

modo tão rápido e seguro por Paulo. E sugere que, há uma tendência moderna de 

“submeter os novos convertidos a um processo bem longo de treinamento e a um período 

probatório extenso, que as vezes passa de uma geração para outra até que estejam prontos 

a ficar de pé por eles mesmos” 5, e possam eventualmente liderar o povo de Deus. 

Ao tratar de outra questão relacionada à formação de liderança, ele pergunta: “O 

quanto do sucesso de São Paulo foi devido ao ensino que ele deu aos seus convertidos?”, 

e responde com uma observação muito importante quando se deseja provar que a 

formação da liderança das igrejas deve focar no discipulado, inclusive aquele bem básico 

para novos na fé: “o segredo do sucesso de seu trabalho estava no começo do começo. É 

o treinamento dos primeiros convertidos que estabelece o modelo para o futuro”. O seu 

argumento é: “se os primeiros convertidos são ensinados a depender completamente do 

missionário para tudo, a jovem comunidade aprende a descansar passivamente sobre o 

homem de quem eles receberam o seu primeiro insight do Evangelho”. Assim, “ao 

permitir ou encorajar os novos convertidos a fazer isto, o missionário não apenas coloca 

em xeque o crescimento espiritual deles, como também os ensina a confiar em uma fonte 

equivocada de força”6. 

 
5 ALLEN, 1962. 
6 Ele traça uma diferença gritante entre o método de Paulo para formar os cristãos e aqueles que usamos 

atualmente, a ponto de afirmar que “é na maneira como Paulo tratava os seus novo convertidos que está 

o âmago do que pode nos ajudar o segredo do seu maravilhoso sucesso” na formação de líderes via 

discipulado. Listra, por exemplo, é um caso em que Paulo pregou por cerca de 6 meses em sua primeira 



167  

 

Mas, é um terceiro possível dano que mais preocupa, quando se trata de retardar 

esta formação de liderança. Este adiamento quase indefinido também torna o processo de 

formação de liderança algo desassociado do processo natural de discipulado, formação e 

amadurecimento espiritual pelo qual todo convertido deve passar. Os chamados 

treinamentos para presbíteros e líderes talvez sejam o maior sinal destas iniciativas não 

integradas ao discipulado. São propostas até bem-intencionadas e eventualmente 

necessárias, quando se trata de capacitações pontuais focadas em determinadas 

habilidades não necessariamente nucleares para o exercício ministerial, como os 

chamados how to em geral. Porém, via em regra, tais capacitações tentam, sem sucesso, 

suprir deficiências próprias provenientes de uma abordagem equivocada de preparação 

para o oficialato, e de resto para toda a liderança em um contexto de plantação de igrejas7. 

Treinamentos como estes, se associados ao discipulado contínuo, tanto dos 

plantadores, como dos novos convertidos, ao longo de todo o processo de plantação de 

igrejas, certamente podem ser úteis, mas via em regra acontecem apenas para suprir 

deficiências justamente no discipulado anterior dos plantadores. O próprio Garrison 

reconhece que “se novos líderes de igrejas tiverem que deixar suas igrejas para longos 

períodos de treinamento teológico, o momentum perderá força” e dá uma pista de qual 

pressuposto metodológico deveria ser usado: “o treinamento mais benéfico traz a 

educação tão próxima à ação quanto for possível”. Se isto tudo não for levado em conta, 

um dos resultados pode acabar sendo o incentivo à percepção de que há uma carreira 

ministerial separada com um módulo avançado para ser presbítero ou líder da igreja local, 

visto que aos demais é oferecido o básico. Além disso, é arriscado também dar impressão 

de uma certa hierarquia e segmentação típicas da eclesiologia romanista, na qual o clero 

 
viagem missionária, ordenou Presbíteros e os deixou por cerca de 18 meses sozinhos. Visitiou a igreja 

uma segunda vez, permanecendo possivelmente por mais 6 meses. Depois de três anos de intervalo, 

visitou-a uma última vez por cerca de um ou dois meses em toda a província da Galácia, que incluiria 

também Iconio e Listra, pelo menos, e pronto. Para ele, as igrejas da Galácia estavam fundadas e 

estabelecidas. ALLEN, 1982, p. 81, 82 
7 Um exemplo específico no contexto de plantação de igrejas pode ser visto no relatório apresentado ao 

Overseas Operations International Mission Board of the Southern Baptist Convention (USA) por David 

Garrison. Na secção “Fatores-chave para Movimentos de Plantação de Igrejas” (Key Factors for Church 

Planting Movements – CPM), ele reconhece que “o treinamento tem sido um elemento fundamental no 

movimento desde seu nascedouro”. E, ato contínuo, descreve uma experiência: “o coordenador de 

estratégia estabeleceu Programas de Treinamento de Liderança Rural (RLTPs – Rural Leadership 

Training Programs) em qualquer lugar que fosse possível”, referindo a um dos CPM bastante amplos, aos 

quais presta assessoria e supervisão. Ele continua explicando que “nestes centros para plantação de igrejas 

e educação teológica por extensão [...] eram oferecidos treinamento em 8 módulos de duas semanas, 

consistindo de ensino bíblico, treinamento prático em liderança de igrejas e capacitação em evangelismo 

e plantação de igrejas [...] ao longo de dois anos”. GARRISON, 1999. 
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e o povo são bastante diferenciados8. E o pior é quando estes “programas de treinamento” 

enfatizam apenas certos preparativos relacionados muito mais aos afazeres técnicos e 

negócios do ofício e da liderança, e não ao pastoreio, ensino e supervisão do rebanho do 

Senhor. Ou seja, tanto o presbiterato, como o ministério em geral, novamente correm o 

risco de passar a ser encarados como carreira ministerial e não como um pastoreio e 

supervisão espiritual do rebanho, naturalmente vivenciado por quem deve cuidar dos 

crentes. Desta forma, o que deveria ser uma dinâmica de discípulos de Cristo, maduros 

espiritualmente e já capacitados a fazer outros discípulos, oferecendo a Deus o serviço de 

discipular outros pode facilmente tornar-se item de agenda institucional programática e 

pragmática. 

Na verdade, estes riscos típicos de processos de plantação de igrejas, poderia ser 

facilmente generalizado para o tipo de educação teológica de um modo geral, que tem 

sido usada há vários séculos como a forma de preparar pastores para igrejas já existentes, 

visto que o devido cumprimento de sua vocação e dos dons por plantadores e pastores 

fica prejudicado, pela desagregação da teoria em salas de aulas, daquela experiência 

necessária em campo, retardando assim todo o processo multiplicador para que cristãos 

maduros sejam indicados para a igreja local e por ela eleitos como presbíteros ou líderes. 

Afinal de contas, quem não foi discipulado e não aprendeu a discipular outros, como pode 

ensinar na prática esta necessária e indispensável via de desenvolvimento e formação de 

liderança? 

Não sem razão uma das principais queixas nos dias atuais é quanto ao governo 

dos presbíteros e de líderes de ministérios. Em relação ao primeiro grupo – o dos 

presbíteros – o que deveria ser essencialmente um ministério de ensino e pastoreio9, 

enfrenta uma segregação espúria, de modo que a gestão organizacional – e todas as 

implicações desta perspectiva empresarial – fica a cargo de presbíteros regentes, enquanto 

o pastoreio do povo sob os cuidados do pastor ou pastores. E no caso do segundo grupo 

– os líderes de ministérios – uma gestão também mais aparentada com as modernas 

técnicas de gestão empresarial, nas quais técnica como planejamento estratégico, análises 

 
8 Por isso, é pertinente a advertência de Waters de que “os oficiais da igreja são tirados de entre o corpo 

como um todo, permanecem como parte dele e servem a ele. Os oficiais da igreja não são um grupo ou 

casta separada do corpo de Cristo”. WATERS, 2018, p. 70. 
9 O Dr. Alderi de Souza Matos traça um Panorama Bíblico e Histórico sobre o Presbiterato, no qual ele 

destaca-se o pastoreio: “A imagem do pastoreio associa as idéias de autoridade e liderança com as de 

abnegação, bondade, sabedoria, esforço, cuidado amoroso e vigilância constante. “Pastorear” significa 

governar a igreja de Deus, proporcionar liderança e orientação à igreja, ensinar e corrigir com base na 

Palavra de Deus e oferecer proteção contra os perigos que ameaçam a vida da igreja”. MATOS, 2013. 
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de cenário e desenvolvimento de habilidades e competências etc. tem substituído a 

formação do caráter, o cuidado de almas e a mentoria de dons e capacitações espirituais. 

A discussão sobre esta tendência dicotômica de funções, inclusive a evolução histórica 

da própria concepção do ofício presbiterial, certamente transcende aos objetivos deste 

trabalho, e remete a discussões históricas10. 

Apesar deste cenário desencorajador, é preciso reconhecer o papel do Espírito 

Santo na plantação de igrejas, e ao mesmo tempo, enfatizar justamente a “tremenda 

responsabilidade dos plantadores de assegurar que haja líderes bíblicos supervisionando 

as congregações”11, conforme foi o caso de Paulo e Barnabé (Atos 14:23) e Tito (Tito 

1:5). A explicitação desta interface – o papel do Espírito Santo e a responsabilidade dos 

líderes das igrejas – é salientada por Waters ao afirmar que “a igreja é um corpo que é 

tanto divinamente criado quanto divinamente governado”, como um forma de estreitar 

esta fissura que tem se aberto ao longo do tempo, entre o modelo de Jesus e dos apóstolos 

e a prática contemporânea das igrejas cristãs12. 

Assim, dada a importância e urgência de se repensar este trabalho de formação de 

liderança, tanto para compor o governo colegiado de presbíteros, como para o 

desenvolvimento de líderes de outros ministérios, é natural que esta reflexão revisite o 

papel do discipulado como o principal instrumento para esta formação. Sobre isto, de 

forma sucinta e sem pretensão de esgotar a temática, pode-se afirmar de modo o mais 

objetivo uma definição sintética que um discípulo é um seguidor de Jesus Cristo. Mas, é 

o desdobramento da ideia de alguém seguindo a Jesus como discípulo que deixa clara a 

 
10 Aparentemente, Calvino distingue Presbíteros Regentes, a quem chama de “Anciãos”, “Governos” ou 

“os que presidem”, dos Presbíteros Docentes, ou “Ministros”, “Bispos” ou “Pastores”, conforme segue: 

“Que, porém, hei chamado indiscriminadamente Bispos, e Presbíteros, e Pastores e Ministros, àqueles 

que regem as igrejas, fi-lo pelo uso da Escritura, que emprega estes vocábulos um pelos outros, pois todos 

quantos desempenham o ministério da Palavra, a esses se lhes atribui o título de Bispos”, e ao interpretar 

1Tm.517 ele diz: “À luz desta passagem podemos inferir que há dois tipos de presbíteros, visto que nem 

todos são ordenados para a docência. O significado cristalino das palavras está no fato de que havia alguns 

que governavam bem e de forma honrosa, no entanto não eram detentores da função pedagógica. Elegiam-

se homens solícitos, preparados, os quais juntamente como os pastores num concílio comum, e investidos 

com a autoridade delegada pela Igreja, se destinavam a ministrar a disciplina moral.” CALVINO, 1989, 

p. 50, 52, 148. 
11 PAYNE, 2009, p. 70. 
12 Por isso, o próprio Waters relembra a importância deste resgate para o cumprimento da Missão: “de modo 

simples, para a igreja desempenhar a Grande Comissão fielmente, ela deve ser bem governada. O 

ministério da palavra por intermédio dos oficiais da igreja são questões relacionadas ao governo da 

igreja”. Ora, se “a integridade do chamado missionário da igreja está ligada ao sistema de governo da 

igreja”, conforme ele argumenta, então “o governo da igreja funcionando corretamente é crucial para a 

fidelidade da igreja como agência missionária que Cristo estabeleceu no mundo”. WATERS, 2018, p. 15, 

16. 
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necessidade de desenvolver o discipulado como condição para bem liderar a igreja local, 

um seguidor de Jesus também é alguém devotado a discipular levando outros a Jesus. 

Então, ser discípulo e ser discipulador são duas faces da mesma dinâmica de 

crescimento espiritual e de formação de liderança, tanto para membros da igreja, como 

para oficiais e líderes. É possível inferir que não haveria apostolado sem a formação 

espiritual contínua dos discípulos de Jesus, incluindo aí Paulo e os companheiros 

ministeriais, pois “o objetivo primordial de Jesus para seus discípulos foi que sua vida 

fosse reproduzida neles e, por intermédio deles, nas vidas de outros”13. Este é certamente 

o princípio esposado pelo apóstolo Paulo, quando faz a seguinte recomendação a 

Timóteo, seu sucessor em Éfeso: “E o que de minha parte ouviste através de muitas 

testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a 

outros” (II Timóteo 2:2). Então, fica claro que discipulado e liderança são 

desdobramentos naturais da evangelização, envolvidos como componentes em um ciclo 

mais amplo do processo de plantação de igrejas14. Portanto, o discipulado é parte 

imprescindível na formação espiritual, especialmente de presbíteros e líderes ministeriais. 

Na verdade, Payne está certo ao advertir que não há dúvida que exercício de “liderança 

apartado do discipulado é perigoso para o corpo de Cristo e resultará em líderes que muito 

provavelmente falharão miseravelmente com a igreja local”. E mais: que “infelizmente, 

no Ocidente, temos dicotomizado discipulado de desenvolvimento de liderança”, ao 

mesmo tempo que ele enfatiza ser o discipulado “parte do desenvolvimento de uma 

liderança, pois desenvolver um líder na igreja significa amadurecer como um 

discípulo”15. Daí, o discipulado não deve ser visto apenas como algumas informações e 

orientações básicas para novos convertidos, embora comece nestas primeiras letras e 

vivências, mas como um processo transversal para toda a vida cristã, fazendo parte da 

santificação e do amadurecimento cristão. 

Esta formação de liderança de presbíteros e não oficiais envolvidos em ministérios 

pela via do discipulado tem um lócus privilegiado na igreja local16. Esta preferência pelo 

discipulado no contexto de comunhão de igrejas locais, na qual a liderança é forjada, 

 
13 COLEMAN, Robert. O Plano Mestre de Evangelismo. São Paulo: Mundo Cristão, 1994, p. 27. 
14 Este ciclo ainda incluía a escolha, dentre os discípulos de determinada igreja local, daqueles que o Senhor 

mesmo já vocacionou para ofícios como o presbiterato e liderança de ministérios em geral, razão por que 

para Logan & Miller, “evangelismo, discipulado e desenvolvimento de liderança, ainda que discutidos 

separadamente, são todas partes contínuas do mesmo todo”. LOGAN, Robert E.; MILLER, Tara. From 

followers to leaders. St. Charles, IL: ChurchSmart Resources, 2007, p. 57. 
15 A igreja local é o lugar onde “cidadãos do reino aprendem com outros cidadãos do reino em comunhão 

com o Rei e na comunidade do Rei”. PAYNE, 2009, p. 105. 
16 PAYNE, Ibidem, p. 106. 
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explica, porque no contexto de Atos, além de outras explicações já bastante conhecidas, 

“crentes eram batizados logo depois da conversão e igrejas eram plantadas rapidamente”, 

pois “o crescimento em Cristo acontece quando irmãos e irmãs em Cristo prestam contas 

uns aos outros”17. 

Neste sentido, Coleman já apelava no início da última década do século passado 

para “uma urgência da hora, a fim de que se buscasse um “retorno ao tipo de evangelismo 

com prioridade em ganhar pessoas para Cristo, desenvolve-los como discípulos de Cristo 

que possam ganhar e edificar outros”18. A importância da escolha destes homens e do 

processo de capacita-los a governar a igreja é enfatizada por Hesselgrave, que considera 

“em vários aspectos, a seleção e o treinamento de líderes como os aspectos mais 

importantes da plantação de igrejas, porque estes indivíduos irão não apenas gerir os 

interesses da igreja, mas também modelar a fé para o bem ou para o mal”19. Nesta mesma 

direção, Payne lembra que o “desenvolvimento de liderança trata-se do processo de levar 

alguém à fé em Cristo e capacitar esta pessoa para se tornar um discípulo que dá frutos e 

para alcançar outros com o evangelho”, visto que “a multiplicação de igrejas requer a 

multiplicação de líderes e discípulos”.20 

Esta ênfase na formação de liderança por meio do discipulado advém da 

convicção de que “plantadores de igrejas efetivos desenvolvem líderes fortes”21, e 

consequentemente leva ao princípio ministerial que crescimento de igreja e 

desenvolvimento de liderança não são mutuamente excludentes. Pelo contrário, 

crescimento da igreja e desenvolvimento de liderança andam de mãos dadas e devem 

progredir conjuntamente22. Por isso, na relação discipulado/plantação de igrejas com 

formação de liderança como como componente transversal, o próprio Garrison admite 

que: 

Plantadores de igrejas recebem seu melhor treinamento assistindo como 

os missionários modelam estudos bíblicos participativos com não-

cristãos interessados. Caminhar junto com plantadores de igrejas é o 

 
17 E também explica, na concepção dele, porque ao invés de tentar amadurecer um grupo de crentes e então 

forma-los como igreja, o apóstolo plantava a igreja, por meio da evangelização, e ato contínuo, o 

discipulado e a formação de liderança eram iniciados. Ou seja, “seguindo as instruções de Jesus, Paulo 

fez discípulos, batizou-os e então, ensinou obediência no contexto de comunidades do reino recém-

plantadas”, pois para ele, “a plantação da igreja pode ser rápida, mas a obediência aos mandamentos de 

Cristo é para a vida toda”. PAYNE, 2009, 106. 
18 COLEMAN, 1994, p.173, 174. 
19 HESSELGRAVE, 2000, p. 276. 
20 PAYNE, 2009, p. 122. 
21 HERRON, Fred. Expanding God’s Kingdom through Church Planting. New York: Writer’s Showcase, 

2003, p. 207. 
22 “Problemas afloram quando líderes não são treinados no mesmo ritmo de conversões”. PAYNE, 2009, 

p. 123. 
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primeiro passo em cultivar e estabelecer uma liderança local.23 
 

Assim, seja qual for o modelo ou paradigma de formação de liderança adotado24, 

um princípio ministerial é que “plantadores de igrejas não podem presumir que todas as 

pessoas respondem da mesma maneira ao processo de desenvolvimento de liderança”, 

pois alguns líderes amadurecem mais rapidamente do que outros25. Isto é mais crucial na 

ainda fase final de um ministério ou de um plantação de igreja, comumente chamada de 

“finalização” (phase out em inglês), na qual a liderança é assumida por uma posterior 

geração de líderes e os processos de mentorização e discipulado certamente precisam 

mais ainda levar em conta o ensino e prática de Paulo, tanto em relação a Timóteo, como 

para Tito (II Timótero 2:2/Tito 1:5) e assim por diante (I Timóteo 4:2/ Tito 2:7,8). 

Fomentar um ambiente saudável e propício para a formação de liderança deve ser, por 

conseguinte, uma significativa parte do trabalho do plantador de igreja, no contexto de 

uma comunidade local26. 

Esta experiência de levar alguém a Cristo, discipular esta pessoa, pastoreando o 

coração dela em suas necessidades espirituais, conduzindo-a a descobrir os dons e 

talentos que lhe são concedidas pelo Senhor para edificação do seu Corpo, e capacitando-

a para cumprir o seu ministério é particularmente importante para um presbítero, que 

participa do governo colegiado de uma igreja local, e não apenas para os pastores 

ordenados ao ministério da Palavra. Por isso, a designação dos primeiros presbíteros de 

uma igreja que está sendo plantada é um marco na vida desta igreja e, de um modo geral, 

na estratégia de multiplicação de igrejas. O modus operandi paulino, demonstrado pelas 

narrativas de Atos 14:21-23, ao fim da chamada primeira viagem missionária, salienta 

 
23 GARRISON, 1999. 
24 Há dois modelos de desenvolvimento de liderança mais usados em programas de discipulado no contexto 

de plantação de igrejas e em outros cenários ministeriais, um dos quais já mencionado no glossário deste 

trabalho, conhecido como M.A.W.L. (Model, Assist, Watch, Leave), em português, Modele, Apoie, 

Assita e Deixe. Ele foi formulado por Garrison em seu livro Church Planting Movements: How God is 

Redeeming a Lost World. O outro foi criado por Robert E. Logan e Tara Miller, conhecido como 

abordagem I/You (eu/você) no livro From Followers to Leaders. Particularmente, o autor deste trabalho 

tem conhecido e adotado o Life to Life (https://lifeonlife.org/), criado e desenvolvido por Randy Pope, 

sênior pastor da Perimter Presbyterian Church (PCA) e associados, e já disponível em português, por seu 

background reformado e ênfase maior na vivência espiritual baseadas em princípios da Escritura do que 

em métodos e ferramentas. 
25 PAYNE, 2009, p. 124. 
26 SCHNEIDERS, Benjamin G. Developing the leadership culture. In: JONES, Tom. Church planting from 

the ground up. Joplin, MO: College Press Publishing Company, 2004, p. 297. Payne vai na mesma direção 

pois entende que um dos principais papéis do plantador é tornar o discípulo de Jesus “um líder do Reino 

capaz de influenciar outros tanto para que creiam em Cristo, como para crescer na fé em Cristo”. Esta 

liderança parte do ponto de que “todo novo convertido é um líder em certa medida e capacidade [...] 

especialmente quando inicialmente são ensinados a compartilhar o evangelho, de forma que 

experimentem a benção de levar alguém mais a Cristo”. PAYNE, op. cit., p. 131. 
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que a decisão de designar supervisores do rebanho está baseada em uma convicção 

teológica bem estabelecida de que a supervisão espiritual da igreja local é função de 

presbíteros, que exercem o governo colegiado. Por isso, algumas recomendações muito 

úteis para plantadores de igrejas levarem em conta no processo de recrutamento e 

designação de presbíteros em novas igrejas incluem “instilar uma saudável e bíblica 

eclesiologia” que os leve a compreender “a importância dos presbíteros em liderar, 

ensinar e pastorear a igreja”. É importante também que, com o passar do tempo, o 

plantador invista mais e mais tempo mentoreando e desenvolvendo líderes em potencial, 

em busca de “homens cheios de fé, disponíveis e ensináveis”, além de os envolver em 

oração, assim como a própria comunidade, para que fique claro se, e quando, devem 

assumir este ofício27. 

Todo este arrazoado, de certa forma suscitado inicialmente pelo estudo exegético 

deste trabalho, levanta uma questão central sobre a maneira de Paulo capacitar o corpo 

de Cristo em determinada igreja cristã: Como Paulo podia treinar seus convertidos e 

deixá-los com segurança depois de um período tão curto de tempo, a ponto de eles 

permanecerem firmes e até crescer? Ou, abordado com mais detalhes: “como ele poderia 

preparar homens para ofícios num tempo tão curto, semelhante ao que atualmente nós 

gastamos apenas para prepará-los ao batismo?”. Certamente, as tentativas mais comuns 

de explicar são inaceitáveis, pois tentar argumentar que as pessoas novas convertidas do 

tempo de Paulo eram totalmente diferentes dos novos convertidos hoje, ou que Paulo 

realmente não os deixava sozinhos, porque sempre estava em contato por meio de 

mensageiros e por cartas, é esquecer o que é auto-evidente. Na verdade, ele não teve 

maior vantagem sobre nós em termos das condições das pessoas e das circunstâncias com 

que teve que lidar, além do fato de que as possibilidades de contato e de supervisão que 

temos são muito mais vantajosas dos que as de Paulo em sua época. 

Certamente, Paulo usou de alguns instrumentais para preparar as recém-plantadas 

igrejas, que permitem intersecções interessantes com o conteúdo do discipulado mesmo 

nos dias de hoje. Ele as deixou com um sistema simples de ensino do Evangelho, que 

envolvia a doutrina de Deus, o Pai, o Criador; a doutrina de Jesus, o Filho, o Redentor, o 

Salvador; a doutrina do Espírito Santo, e tudo isso, da forma mais simples e prática 

possível. Deixou também instruções sobre o fundamento doutrinário e os detalhes formais 

de como deveria ser administrado os dois sacramentos do batismo e da eucaristia. E 

 
27 SINCLAIR, Daniel. A vision of the possible: pioneer church planting in teams. Colorado Springs: 

Authentic Media, 2005, p. 236, 237. 
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finalmente, deixou uma tradição oral dos fatos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. 

Esta tradição oral é referida por ele em vários momentos (2ª Tessalonicenses 2:15/ 3:6/ I 

Coríntios 11:2/ 11:23/ I Timóteo 6:20/ II Timóteo 1:13/ 2:2/ 3:14/ Tito 1:9). 

Obviamente, alguns poderiam argumentar que foi justamente este método de 

Paulo que proporcionou as oportunidades para alguns problemas que as igrejas por ele 

plantadas enfrentaram. Porém, em nenhum momento Paulo demonstrou arrependimento 

por ter sido supostamente negligente ou superficial na forma como preparou as igrejas 

plantadas nos primeiros tempos de sua existência. Antes, pelo contrário, ele demonstrou 

plena confiança no poder e liderança do Espírito Santo e reafirmou com veemência em 

suas cartas a algumas dessas igrejas que permanecessem naquilo que haviam aprendido 

e que ele havia ensinado. 
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9 O FATOR GALILÉIA COMO FONTE ORIGINAL DO FATOR ÉFESO 

Agora, na medida em que este trabalho se aproxima de sua conclusão, é 

importante convergir toda a argumentação para um ponto, que certamente por si só 

mereceria um esforço de pesquisa e conceituação semelhante ao do próprio trabalho em 

tela. Posto em termos diretos, é possível delinear que, na verdade, o que se tem 

convencionado chamar de Fator Éfeso como sendo a vivência do discipulado como um 

elemento para a formação da liderança é de fato a replicação da mesma prática já adotada 

por Jesus, conforme já foi mencionado anteriormente. Então, é muito provável que este 

‘Fator Galiléia’ presente na vida e ministério de Jesus, seja a fonte original inspiradora 

do Fator Éfeso, mesmo não tendo Pauo convivido pessoalmente com Jesus. Em ambos 

os casos, encontra-se a mesma vivência de caminhar juntos com discípulos, a quem, tanto 

Jesus como Paulo, estão formando como líderes para, a partir de dado momento, sucedê-

los na obra de Deus. Então, as condições estão postas para que se demonstre esta verdade, 

ao comparar o Fator Éfeso e o Fator Galiléia, a partir de um recorte simples e resumido 

do discipulado cristão como uma chave para a formação de todos, especialmente oficiais 

e líderes, conforme foi esboçado no capítulo anterior. 

O discurso de Paulo, como exposto na seção exegética, já lançou luzes, a partir 

das palavras do próprio apóstolo, sobre o fato que a intencionalidade do apóstolo em 

discipular todos, inclusive dentre eles seus futuros presbíteros e líderes, se assemelha 

muito àquela usada por Jesus e seus discípulos. As palavras – “sede meus imitadores, 

como eu sou de Cristo” (I Coríntios 11:1) – não poderiam soar mais emblemáticas para 

revelar o quanto Paulo dependeu e praticou os princípios do discipulado aprendidos de 

Jesus, em seus primeiros anos de vida cristã e também por meio das primeiras 

experiências missionárias. Então, é muito razoável concluir que, já maduro e 

experimentado, o discipulado e a mentoria de Paulo com aqueles que seriam 

posteriormente eleitos Presbíteros em Éfeso tenha tido o mesmo modus vivendi et 

operandi do mesmo processo que já tinha sido vivido por Jesus e os seus apóstolos. 

Ainda que não sejam elementos de comprovação cabal, chama a atenção, por 

exemplo, que o tempo de permanência juntos é semelhante em ambos os casos – cerca de 

três anos. Além disso, também soa semelhante o fato de que à medida que o fim da vida 

de ambos se aproximava, a ênfase na preparação de seus sucessores passa a ocupar uma 

parcela cada vez maior do tempo e da energia tanto de Jesus, como de Paulo, mesmo 

ressalvando que outras atividades direcionadas a evangelizar grupos maiores de pessoas 
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não foram jamais negligenciadas. Além disso, a forma como Paulo aborda os presbíteros 

de Éfeso na despedida em Mileto (“vós bem sabeis”) demonstra ter havido, além da 

convivência estreita, uma considerável transferência de conhecimento de um modo 

prático, visto que a ideia de saber naqueles casos não era apenas de passagem de 

conhecimento, conforme já demonstrado. 

De forma semelhante, houve também um ‘sermão de despedida’ entre Jesus e os 

seus discípulos é também perceptível, como por exemplo, fica demonstrado, inclusive 

pela própria linguagem e temas abordados por Jesus na última ceia (João 13 a 17). 

Naquele momento último com os seus discípulos, Jesus também menciona experiência e 

lições comuns vividas, como uma base conceitual e programática a partir da qual 

deveriam continuar sua obra. Observe-se, para ficar em apenas um exemplo, o momento 

de humildade no lava-pés, no qual Ele os adverte que “o que eu faço não o sabes agora; 

compreendê-lo-ás depois” (João 13:7), e após o ato, pergunta: “depois de lhes ter lavado 

os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz?” 

(João 13:12). A conclusão de Jesus é tipicamente um exemplo de modelagem pelo 

exemplo, como parte indispensável do discipulado. Ele afirma: “Vós me chamais o 

Mestre e o Senhor e dizeis bem; porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, 

vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o 

exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também” (João 13:13-15). E conclui: “Em 

verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado, 

maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se 

as praticardes”.1 Compare-se agora com as palavras de Paulo em Atos 20:18 e 19, para 

também ficar em apenas um breve e único exemplo: “Vós bem sabeis como foi que me 

conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo 

ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações”.2 

Neste mesmo sentido, uma olhada panorâmica sobre a forma como o próprio Jesus 

desenvolveu a liderança de seus apóstolos permite perceber o processo em passos ou 

etapas bem semelhantes ao que Paulo vem reproduzir a posteriori. Em um primeiro 

momento, seja no caso dos setenta (Lucas 10:1-24), seja no caso dos doze apóstolos, Ele 

modela as tarefas a serem feitas, fazendo Ele mesmo diante de seus discípulos, conforme 

foi mencionado anteriormente no lava-pés. Uma vez o conceito tendo sido ensinado, de 

modo que aos discípulos foi proporcionado apreender o que deve ser feito e a melhor 

 
1 ALMEIDA, 1999, Jo 13.7–17. 
2 ALMEIDA, 1993, At 20.18–19. 
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forma de fazer, então aí, eles são enviados para uma experiência prática, a princípio em 

duplas e depois até eventualmente sozinhos. Finalmente, o que é realizado pelos 

discípulos passava por eventuais correções, concluindo com uma capacitação espiritual, 

normalmente em momentos de reclusão para oração e instrução privativa, que lapidava 

as habilidades, a ponto de poderem fazer por si mesmos sob a autoridade daquele que os 

enviava, mesmo que este Mestre já não estivessem mais fisicamente com eles. 

Pensando em termos de ‘métodos, modelos e programas de discipulado’, é interessante 

como Coleman a partir de lista de obras sobre o discipulado, por ele estudadas e 

compiladas, admite que “nem todas compartilham o mesmo ponto de vista teológico 

evangélico [...] mas concordam na avaliação que fazem a respeito do principal fator de 

motivação na obra de Jesus entre os discípulos”3. 

Assim como feito por Coleman, a pesquisa de algumas literaturas e experiências 

de diferentes períodos da história da igreja para este trabalho, demonstram o fundamento 

do discipulado como sendo o cuidado e o desenvolvimento da pessoas como discípulos 

de Cristo, independentemente da abordagem do tipo de discipulado exposto na obra ter 

sido adaptada ao tempo e ao local no qual é realizado, e de certa forma, até mesmo projetar 

características de personalidades daqueles que as implementam. Para ficar em apenas um 

exemplo, grande parte da magnum opus de Baxter, é fundamentada justamente no texto 

do chamado de Paulo para que os presbíteros em Éfeso cuidassem do rebanho do Senhor, 

e que tem a ver com o tema do discipulado um a um 4. Packer, na apresentação desta obra 

magistral, afirma que ele “ensinava indivíduos por meio de aconselhamento pastoral e 

discipulado”, e que “a principal contribuição de Baxter para o desenvolvimento dos ideais 

 
3 Para Coleman, este fator é que “tudo começou quando Jesus chamou alguns homens e os convidou a 

segui-lo. Este ato era suficiente para revelar o rumo que sua estratégia evangelística tomaria. Ele não se 

preocupava com projetos especiais para alcançar grandes plateias, mas com pessoas a quem as multidões 

deveriam seguir”. E conclui: “as pessoas eram a base de seu método de ganhar o mundo para Deus. O 

objetivo inicial do plano de Jesus era o de arregimentar pessoas que fossem capazes de testemunhar a 

respeito de sua vida e manter sua obra em andamento depois que retornasse ao Pai”. Coleman, falando 

especificamente de como Jesus tinha um plano, sintetiza dizendo que “o plano de Jesus era o de 

arregimentar pessoas que fossem capazes de testemunhar a respeito de sua vida e manter sua obra em 

andamento depois que retornasse ao pai”, conclui: “não dá para transformar o mundo se as pessoas que 

nele vivem não forem transformadas; e as pessoas não mudam, a não ser que Jesus molde suas vidas”. 

COLEMAN, Robert. O Plano Mestre de Evangelismo. 2. ed. São Paulo: Mundo Cristão, 2006. p.11,15-

17 
4 Eventualmente, alguns autores tendem a usar o termo “mentorear” para classificar o acompanhamento 

individualizado. Howard Hendricks, por exemplo, define o mentor como “uma pessoa que ajuda outra a 

desenvolver-se e crescer” e que mentorear é “manter um relacionamento no qual uma pessoa investe de 

sim mesma na vida do outro”. HENDRIKS, H. Aprenda a mentorear. Venda Nova, MG: Betânea. 1995, 

p. 95. Esta abordagem tem sido também chamada mais recentemente de coaching, porém, neste último 

caso, o envolvimento relacional tende a ser mínimo. De todo modo, a mentoria e o coaching diferem do 

discipulado principalmente pelo fato deste ser especificamente espiritual, para a transformação do caráter 

cristão, e não apenas para o desenvolvimento de habilidades ou superação de limitações. 
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puritanos para o ministério foi a de melhorar a prática da instrução e orientação 

personalizada pessoal”. Para ele, foi tal preocupação com o discipulado que trouxe à luz 

The Reformed Pastor”.5 

Marshall & Payne, tratando de mudanças de mentalidade de ministério, em uma 

época mais contemporânea, embora com as mesmas demandas em prol da importância 

do discipulado, propõe a ministros e igrejas mudar de “realizar programas para edificar 

pessoas”, de “realizar eventos para o treinar pessoas” e “de usar pessoas para o promover 

o crescimento de pessoas”, dentre outras propostas. O elemento comum a estas propostas 

é o ser humano, particularmente o crente em Cristo em processo de amadurecimento 

espiritual, que exerce, ou vai exercer, algum nível de liderança por meio dos dons que 

Deus lhe deu, e talvez até mesmo a designação para o oficialato ou algum ministério6. 

Este elemento comum – pessoas/discípulas em crescimento espiritual – estava claramente 

presente na mente tanto de Jesus, como de Paulo, sendo um alvo intimamente relacionado 

ao Reino e à Igreja7. 

E, em um último aspecto de semelhança entre os dois ‘fatores’ (Éfeso e Galiléia) 

dentre outros que poderiam também ser delineados, da mesma forma como Jesus ensinou 

literalmente aos seus discípulos como viver e morrer, Paulo também ensinou também a 

seus discípulos como viver para Cristo e para alguns dentre eles, até mesmo como morrer 

martirizado por amor a Cristo, a quem chamou de “amigos em algemas”, como Onesífero 

(II Timóteo 1:16). Ele falou aos líderes das suas primeiras igrejas plantadas na Galácia, 

“porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou 

crucificado com Cristo; logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse 

viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si 

 
5A obra de Richard Baxter foi escrita em 1656, tornando-se conhecida pelo título The Reformed Pastor. Na 

verdade, o longo título, típico de obras daquele período da história, dizia “Gilda Salvianus, The Reformed 

Pastor, mostrando a natureza da obra pastoral especialmente na instrução particular e na catequese; com 

confissão dos pecados: preparado para o dia da humilhação observado em Worcester, 4 de dezembro de 

1655, pelos ministros do condado, os quais subscreveram o acordo para a instrução e orientação pessoais, 

referendando esta obra escrita por seu indigno conservo, Richard Baxter, mestre da Igreja em 

Kidderminster”. BAXTER, Richard. Manual Pastoral de Discipulado. São Paulo: Cultura Cristã, 2008, 

p. 11. 
6 Marshall & Payne resumem este conceito nos seguintes termos: O crescimento que Deus está buscando 

em nosso mundo é o crescimento em pessoas. Ele está agindo por meio de sua Palavra e de seu Espírito 

para trazer pessoas ao seu reino, vê-las nascidas de novo como novas criaturas e vê-las amadurecendo e 

produzindo como servos de Cristo. MARSHALL, Colin; PAYNE, Tony. A treliça e a videira: a 

mentalidade do disicipulado que muda tudo. São José dos Campos, SP: Editora Fiel, 2015, p. 24-26. 
7 Por isso, é verdade que “o padrão de uma igreja florescente é que ela esteja fazendo discípulos genuínos, 

que, por sua vez, façam discípulos de Cristo” e também que “o alvo de todo ministério é nutrir discípulos” 

MARSHALL, Colin; PAYNE, Tony. A treliça e a videira: a mentalidade do discipulado que muda tudo. 

São José dos Campos, SP: Editora Fiel, 2015, p. 166. 
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mesmo se entregou por mim” (Gálatas 2:19,20). Assim também falou aos presbíteros de 

Éfeso: “Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que 

complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar 

o evangelho da graça de Deus” (Atos 20:24). E, finalmente, ao seu filho no pastorado, 

Timóteo: “Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha 

partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora 

a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele Dia; e 

não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda” (II Timóteo 4:6-

8). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como objetivo refletir sobre a existência do Fator Éfeso, a partir 

da constatação de que a formação de liderança no processo de plantação de igrejas cristãs 

descrita em Atos, e especialmente em Éfeso, não se constituiu em uma fase estanque, 

como se tornou comum se verificar nos modelos e iniciativas contemporâneas, que vão 

desde a formulação do projeto de plantação até a eventual organização formal e os 

primeiros anos da vida destas igrejas. Ao contrário, a tese proposta neste trabalho é que a 

formação de liderança autóctone deve assumir características de intencionalidade, 

transversalidade e permeância em cada etapa da plantação da igreja, propondo ainda que 

o discipulado seja a maneira mais bíblica de garantir saúde e sustentabilidade para a igreja 

que está sendo plantada. 

Algumas questões que se procurou responder eram relacionadas à existência do 

Fator Éfeso como um “padrão paulino”, percebido de modo mais claro na plantação da 

igreja em Éfeso, envolvendo evangelização, discipulado e formação de liderança e, acima 

de tudo, como algo semelhante à vivência e ao ensino de Jesus (o Fator Galiléia) e origem 

inspiradora do que Paulo ensinou e viveu em seu ministério. Os estudos exegético e 

teológico, a partir de uma exaustiva relação de obras pesquisadas, demonstraram não 

somente a existência do Fator Éfeso, como também as possíveis e importantes 

implicações para a missão da igreja nos dias atuais, ainda que, no que tange à relação 

entre os dois fatores (Éfeso e Galiléia) tenha sido apenas um possível delineamento de 

estudo comparativo, que ficou para ocasião futura. 

Apesar disto, por se tratar de uma área de estudo muito abrangente, além do 

trabalho ter tido o desafio de obrigatoriamente integrar como interfaces naturais ao tema, 

tanto a exegese, a teologia, a história, como os aspectos institucionais religiosos e a 

aplicação prática destes conteúdos, certamente há lacunas que precisam ser preenchidas, 

além de novas questões de pesquisa que foram realçadas ao longo deste trabalho. 

Portanto, a amplitude da temática deste trabalho claramente estabeleceu desafios para um 

aprofundamento maior de vários aspectos que dele sobressaíram e que podem subsidiar 

outros projetos de estudo, assim como propostas de aplicação prática de seus principais 

pontos de reflexão. 

Algumas destas lacunas e novas questões de pesquisa, que já estavam no escopo 

inicial do projeto de pesquisa que deu origem à tese, mas foram deixados para estudos 

posteriores são relacionadas à maneira como os achados exegéticos em Atos dos 
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Apóstolos poderiam se relacionar com outros textos do Novo Testamento naturalmente 

afins à narrativa lucana, por envolverem tanto o tema – formação de liderança na 

plantação de igrejas – bem como, a igreja em Éfeso e o pastores sucessores de Paulo 

naquela cidade, Timóteo e o apóstolo João.  

Estes textos estão presentes na carta de Paulo aos Efésios, especialmente no 

capítulo 4, versos 1-16, no que tange aos diversos dons e ministérios (apóstolos, profetas, 

evangelistas, pastores e mestres) e ao propósito de edificar o corpo de Cristo, à maturidade 

cristã e à saúde e sustentabilidade da Igreja, cujo cabeça é o próprio Cristo. Da mesma 

forma, as recomendações poimênicas de Paulo ao jovem pastor Timóteo, sobre quem esta 

tese claramente delineou sua importância, sem porém aprofunda-la, para o movimento de 

plantação de igrejas na Ásia Menor. Estes conselhos pastorais, autoritativos sob a 

inspiração divina, estão presentes especificamente no estabelecimento de critérios e 

qualificações para o episcopado e o diaconato (I Timóteo 3:1-13), do respeito que aqueles 

presbíteros fiéis e dedicados deveriam receber por parte da igreja (I Timóteo 5:17-20) e 

do processo de discipulado implícito claramente na mentoria e instrução de Timóteo sobre 

seus lideres, a fim de preservar o legado da doutrina dos apóstolos (II Timóteos 2:1-2). 

Além disso, seria certamente de grande valor uma análise comparativa do estado 

espiritual da Igreja em Éfeso, quando Paulo a encomenda aos cuidados dos presbíteros 

em Atos 20, combinado com o que se pode perceber deste estado nas entrelinhas da 

epístola aos Efésios e as cartas pastorais a seu pastor, Timóteo, bem como aquele estado 

espiritual descrito na carta ao anjo da igreja em Éfeso, revelado por Deus ao apóstolo 

João em Apocalipse 2:1-7, no qual fica claro, no aspecto positivo, o perseverante zelo 

doutrinário em não “suportar homens maus”, no “colocar à prova os que a si mesmo se 

declaram apóstolos e não são” e na rejeição das “obras dos nicolaítas” e, por outro lado 

no aspecto negativo, o abandono “do primeiro amor”.  

Esta possível linha de pesquisa em estudos posteriores, certamente será útil para 

uma avalição longitudinal ao longo do tempo que verifique o quanto desta firmeza e 

importância de Éfeso para o cristianismo do primeiro século pode ser creditada ao firme 

processo de formação de sua liderança, abençoado pela graça divina, entre outras 

hipóteses.  

Em termos mais práticos, considerando que este estudo foi desenvolvido dentro 

de um dado contexto de plantação de igrejas, certamente será muito útil tentar replicar 

esta análise do discipulado como elemento instrumental para a formação de lideranças 

em contextos de igrejas já estabelecidas, especialmente naqueles casos em que a 
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necessidade é claramente de revitalização. A possível questão de pesquisa neste sentido 

seria detectar a possibilidade de comprovar a hipótese de que o discipulado pode ser 

aplicado a estes contextos de igrejas já estabelecidas como um meio de revitalização do 

vigor espiritual e reordenamento de suas prioridades? 

Para tanto, parece de bom alvitre inicialmente desenvolver algumas ferramentas 

de pesquisa e avaliação da compreensão dos conceitos, da necessidade, importância e 

relevância deste tema, e de suas implicações práticas, por parte dos eventuais interessados 

em aplica-los. Certamente, os resultados obtidos podem subsidiar outros possíveis 

estudos, por parte de outros pesquisadores ou grupos de pesquisa, bem como os 

parâmetros a serem adotados, a partir dos quais ele pode ser formatado e apresentado em 

forma de livros ou manuais. Neste sentido de criação de cartilhas, programas transversais 

de discipulado etc. a serem aplicados generalizadamente em igrejas, especialmente entre 

seus líderes e oficiais, certamente há desdobramentos práticos deste presente trabalho, 

com clara utilidade a igrejas históricas de tradição reformada calvinista, normalmente 

ciosas de que modelos práticos de discipulado tenham boa fundamentação teológica. Da 

mesma maneira, uma aplicação prática dos achados desta tese poderá ser na direção de, a 

partir de um estudo comparativo de alguns programas de discipulado adaptados e 

adotados no Brasil, produzir algum plano de discipulado um-a-um com vistas 

especificamente à formação de oficiais e líderes nas igrejas presbiterianas, tendo como 

referencial teológico, a fé e a eclesiologia reformada. 

Finalmente, outra aplicação prática dos achados desta pesquisa pode ser a 

confecção de um roteiro de avaliação de candidatos ao oficialato em igrejas 

Presbiterianas, cuja ênfase seja principalmente na formação espiritual e desenvolvimento 

de liderança, e menos em aspectos mais relacionados a funções de governança 

eclesiástica, a fim de que seja disponibilizado em multiplataformas de comunicação 

virtual, assim como na forma de impressos, a fim de que também alcancem comunidades 

onde a inclusão digital ainda não é prevalente. 

A possibilidade de usar metodologia de pesquisa e recursos de coleta e tratamento 

de informações e dados, a partir de referenciais teóricos de outras áreas do conhecimento 

que possam dialogar com a teologia e a missiologia será, sem dúvida alguma, muito bem-

vinda com perspectivas alvissareiras de bons diálogos interdisciplinares e resultados 

alvissareiros, desde que submissas aos princípios bíblicos e teológicos para que não 

descambem em pragmatismo funcionalista pura e simplesmente. 
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Tais sugestões e propostas certamente terão neste pesquisador um dos primeiros 

interessados em desenvolver, mercê da graça soberana de Deus em conceder as 

oportunidades e capacidades necessárias, seja em futuros artigos e trabalhos, seja em 

grupos de pesquisa e de desenvolvimento do que aqui foi estudado e proposto. 
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