Pequenos Grupos de Pastores e Esposas
Lição 31
A tríplice tarefa do discipulado
“Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a Lei do Senhor e a praticá-la, e a
ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. ” Ed 7.10 – NVI
Objetivo: Refletir sobre a importância do discipulado no exemplo de Esdras: estudar,
praticar e ensinar.
Esdras foi um levita importantíssimo na história Judaica – Ed 7.1-5. Durante e no final
do cativeiro babilônico, foi um líder por excelência, interpretando os seus dias e
resgatando os valores espirituais da Palavra de Deus. A tradição judaica o considera
um segundo Moisés, com muita responsabilidade na compilação de várias porções do
Antigo Testamento. 1
O começo do versículo fala de uma decisão, de uma escolha. Na versão atualizada, usa
a expressão: “Tinha disposto o coração”. Ou seja, abriu o coração e passou a priorizar.
Tinha prazer em aprender e ser guiado pelas Escrituras. Deixa claro também que viver
esta tríplice tarefa está no campo da transpiração e não apenas na inspiração.
As três qualidades de Esdras permanecem indispensáveis também para nós: estudar,
praticar e ensinar. Se apenas estudarmos para saber, corremos o risco de sermos
orgulhosos e infrutíferos. Se praticarmos sem estudar, corremos o risco de errar a
prática. Se ensinarmos sem estudar, podemos gerar o caos. Se ensinarmos sem
praticar, podemos nos tornar superficiais ou hipócritas. E se estudarmos e praticar,
sem ensinar, estamos nos omitindo. Podemos perceber que estes três elementos
estão entrelaçados, formando a base de uma vida cristã abundante e um ministério
frutífero.
1. Você tem dedicado tempo diário para o aprofundamento bíblico?
2. O que você acha da sequência: estudar, praticar e ensinar?
3. Quantas pessoas você está discipulando atualmente? Consegue avaliar a
qualidade deste discipulado?
Conclusão
Walter Lippman diz que a prova final de um líder é se ele deixa ou não aos outros suas
convicções para que continuem seu trabalho.1 Que você seja um Esdras para essa
geração, deixando muitas vidas edificadas para a glória de Deus.
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