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Lucas 9:2 
“E enviou-os a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos.” 

 
Nós estamos em um dos momentos mais lindos e delicados do ministério de Jesus. Eu poderia 
chamar este momento de transição para a maturidade. Foi o momento em que os discípulos 
deixarão de ser agentes receptivos da graça e do poder de Deus para se tornarem agentes ativos e 
produtivos no reino de Deus. Haviam sido treinados até o limite da exaustão para este momento, e 
agora como acontece com o filhote de águia, seriam impulsionados penhasco abaixo para o 
primeiro voo próprio. Era a hora de amadurecer, produzir, crescer com suas próprias experiências.  
 
Esqueça que Jesus era o filho de Deus e se tornou o maior líder espiritual que este mundo 
conheceu. Pense em Jesus como o gestor de um projeto recebido e arquitetado no céu. Como 
gestor, percebemos como ele tinha consciência de absolutamente tudo o que estava fazendo. 
Pensou milimétricamente e cada área da execução. Sabia que seu tempo era curto, por isto 
resolveu instituir a prática de um novo método de aprendizado e crescimento, o discipulado. O 
método do discipulado é simples, e ele nos ensinou que funciona assim: primeiro “eu faço e você 
olha como eu faço, depois nós fazemos juntos, e no último estágio você faz e fico apenas na 
supervisão olhando como você faz.” Era uma ruptura radical com o método tradicional das religiões 
que praticavam o proselitismo, onde a criança já era ensinada a seguir os dogmas e preceitos de 
uma religião muitas vezes sem nem entender a razão daquilo que fazia. O propósito do proselitismo 
é o ensino pragmático e disciplinado de uma religião a alguém, para que ele abrace esta nova fé. No 
discipulado o intuito é reproduzir os princípios, as ações, e o coração de Cristo na vida das pessoas. 
No proselitismo a maioria das mudanças propostas estão no exterior, no discipulado no interior do 
homem. Enquanto no primeiro era exigido um cumprimento rígido das leis, o uso de roupas 
específicas para cada ação, a distância do pecador, no discipulado era proposto arrependimento de 
pecados, a confissão deles e a mudança de caráter. O prosélito aprendeu regras, o discípulo 
aprendeu a amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. No 
discipulado aprendemos a andar como filhos de Deus e filhos honram o nome de seu pai e se 
parecem com ele. Este princípio foi inclusive evocado por Paulo, quando ministrou na igreja de 
Corinto: (I Coríntios 11:1) - “Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.”  
 
O seu conceito de gestão de Cristo mudou o entendimento sobre liderança no mundo corporativo 
moderno. De liderança era servil (Mc 10:45), a força do seu discipulado consistia no simples 
princípio de que ele não veio para ser servido, e sim para servir. Pedro teve dificuldades em 
absorver este ensino, afirmando que não era típico de um Rei servir aos seus súditos. Ele disse que 
no Reino dos Céus tudo é diferente, o maior serve ao menor. Advertiu que não entraria no reino do 
céu sem que este princípio estivesse impregnando sua vida. 
 
Agora havia chegado a hora de partir e seus discípulos começarem a dar frutos. Como gestor ele 
treinou, capacitou intelectualmente, mas iria agora mostrar quem de fato era. Era o filho de Deus. 
Ele sabia que a guerra que travariam era espiritual, e como tal, os discípulos precisariam de 
ferramentas acessórias a todos os ensinos e capacitações recebidas. Eles precisariam de dons e 
poderes espirituais, e foi o que fez. Fez porque considerou que os discípulos já haviam vencido a  
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infância espiritual e agora maduros necessitariam produzir. Veja o que o texto declara: “Ele lhes 
deu poder... Poder “para expulsar demônios e curar enfermos.” Você é um discípulo, disto eu sei. 
Mas ainda é um bebê espiritual, ou já está em uma fase mais madura? Sabe como descobrimos 
isto?  Simples, basta ver se você já recebeu poderes espirituais e se já está produzindo através 
deles. Se você já se sente maduro, então hoje é o dia de pedir a Jesus os dons do seu espírito e 
como o filhote da águia, tomar o impulso para o primeiro de muitos voos e jornadas espirituais. 
Sucesso na batalha! Cristo já fez a parte dele, agora é com vocês.  
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