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Kathleen Beagles, Ph.D., é profes-
sora assistente do Departamento de 
Discipulado e Educação Religiosa no 
Seminário Teológico Adventista do 
Sétimo Dia, em Berrien Springs, Mi-
chigan. Recentemente, a Dra. Beagles 
se reuniu com Gavin Anthony para 
discutir o papel dos pastores e pro-
fessores no trabalho de discipulado. 
Gavin é pastor no distrito de Dublin, 
na Irlanda. Ele está completando um 
doutorado em Educação Religiosa na 
Universidade Andrews.

Kathy: Gavin, qual o signifi cado 
de discipulado na perspectiva do 
ministério pastoral?

Gavin: Primeiro, deixe-me dizer 
que existem muitas defi nições de 
discipulado. Entretanto, acho que 
uma defi nição que se encaixa bem 
nos contextos da igreja e da escola é 
a de Michael Wilkins: “Discipulado 
é se tornar como Jesus à medida que 
andamos com Ele no mundo real.”1

Diante de sua pergunta, o co-
mentário de Paulo aos Gálatas 
imediatamente veio à minha mente. 
Ele disse: “Meus fi lhos, novamente 
estou sofrendo dores de parto por sua 

causa, até que Cristo seja formado em 
vocês” (Gálatas 4:19). Como pastor, 
vejo que essa formação ou, mais 
precisamente, a reforma de pessoas 
quebradas, regeneradas à imagem de 
Deus, era a principal preocupação 
de Paulo. É claro, isso não foi ideia 
do próprio Paulo, mas um refl exo de 
como ele descreveu os propósitos do 
Pai em relação a nós, “pois aqueles 

que de antemão conheceu, também 
os predestinou para serem conformes 
à imagem de seu Filho” (Roma-
nos 8:29). Como pastores, estamos 
envolvidos nos propósitos de Deus 
de re-formação. Quando olho para os 
meus membros, desejo vê-los refl etir 
Jesus.

Acho que também é importante 
assinalar que o fato de refl etir Jesus 
não está relacionado apenas com 
nutrição pessoal. Esse enfoque pode 
ser um perigo se o entendermos como 
um curso de autoaperfeiçoamento. No 
entanto, a consequência natural de ter 
o Espírito de Jesus é atrair os demais 
para uma comunhão conjunta com 
a Trindade. Unidos podemos expe-
rimentar Sua alegria e participar de 
Seus propósitos.

Kathy: Bem colocado.
Gavin: O que signifi ca discipulado 

na perspectiva da prática docente?
Kathy: Para mim, discipulado é 

levar alguém pela mão e comparti-
lhar a minha caminhada com Jesus. 
Isso implica que eu já tenha uma ca-
minhada pessoal, por que isso requer 
que eu esteja muito consciente acerca 
do processo restaurador de Deus em 
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minha própria experiência. Essa é a 
única maneira de eu ser um instru-
mento realmente eficaz que o Espírito 
Santo usa na aproximação de outra 
pessoa.

Particularmente, amo essa pas-
sagem no livro Educação: “Nada de 
uma parada momentânea em Sua 
presença, mas um contato pessoal 
com Cristo, sentando-nos em Sua 
companhia — tal é a nossa necessida-
de. Felizes serão os filhos de nossos 
lares e estudantes de nossas escolas 
quando pais e professores aprende-
rem em sua própria vida a preciosa 
experiência descrita nestas palavras 
de Cantares de Salomão:

“Qual a macieira entre as árvores 
do bosque,

Tal é o meu Amado entre os filhos;
Desejo muito a Sua sombra, e 

debaixo dela me assento;
E o Seu fruto é doce ao meu pala-

dar.
Levou-me à sala do banquete,
E o Seu estandarte em mim era o 

amor.” Cantares 2:3, 4.2

Discipulado é algo que só posso 
experimentar, de fato, depois de ter 
passado um bom tempo “sentado 
debaixo da macieira”.

Como você vê um pastor demons-
trando discipulado e ensinando-o a 
sua congregação?

Gavin: Eu não acredito que o dis-
cipulado possa ser alcançado com um 
curso de treinamento ou como parte 
de um currículo. No entanto, acredito 
que estabelecer uma base de conhe-
cimento por meio do currículo seja 
importante, principalmente no mo-
mento atual. Durante muitos anos, foi 
ensinada a boa doutrina aos pastores 
adventistas e presumiu-se, assim, que 
conhecer a doutrina era o mesmo que 
praticar o discipulado. No entanto, 
eu não acredito que seja dessa forma. 
Certamente, os jovens de hoje vão 
dizer que não é bem assim. Tendo em 
vista isso, acredito que a definição do 
currículo precisa incluir o ensino do 
que deveria ser o relacionamento com 
Deus, e como praticá-lo.

Há poucas semanas, uma das 
líderes de minha própria igreja estava 
em lágrimas porque não sabia como 

estudar a Bíblia por si mesma. Então, 
precisamos ensinar os “comos” da 
espiritualidade prática. No entanto, 
ao mesmo tempo, esses “comos” são 
apenas ferramentas. Em última análi-
se, o poder de uma vida transformada 
vem por meio do contato pessoal 
com Deus. Mas, pelo menos, como 
educadores da igreja local, podemos 
fornecer ferramentas para ajudar as 
pessoas a criar um ambiente em que 
Deus atue.

Assim, exemplificar um contato 
aberto com Deus é vital, como você 
fez alusão anteriormente com a me-
táfora da macieira. Penso que quando 
vivemos essa realidade, começamos 
a mudar a cultura. Regularmente 
enfrento a tentação de abrir um de-

partamento de discipulado na igreja. 
Embora eu pense que poderia ser útil, 
ao mesmo tempo acredito firmemente 
que o discipulado não deveria estar 
preso a um departamento. Discipula-
do é a cultura de fazer igreja, é o ar 
que todos deveríamos estar respiran-
do ao viver por Jesus.

Kathy: Você usa linguagem e 
ideias do campo da educação. Na 
minha experiência, isso não é comum 
entre os pastores.

Gavin: Sim, foi só no segundo ano 
de meu doutorado que percebi que eu 
estava recebendo uma licenciatura em 
educação religiosa! Eu só tinha me 
concentrado no lado do discipulado. 
Foi uma percepção bastante surpre-
endente a de que eu havia começado 
uma jornada no estudo da educação. 
No entanto, estou continuamente em-
polgado com isso e me sinto desafiado 
por esse estudo.

Kathy: Eu acredito que muitos 
pastores discipulam os outros. Eles 
costumam pensar sobre isso no 
contexto de ministrar ou pastorear e 
não no sentido de ensinar. Existe uma 
diferença?

Gavin: Esse conceito de ser um 
educador para o discipulado levanta 
uma questão crítica. Só nos últimos 
anos, percebi que durante meus seis 
anos no seminário me ensinaram a 
ser um teólogo, mas meu trabalho 
na igreja local está mais relacionado 
com a função de um educador cristão. 
Eu não fui ensinado a educar. Fui 
ensinado a transmitir o conteúdo 
espiritual para pessoas religiosas. 
De fato, muitas de nossas igrejas são 
moldadas em torno do conceito de 
transmitir informações teológicas im-
portantes. Precisamos fazer algo bem 
radical para mudar esse paradigma. 
Do contrário, os pastores vão conti-
nuar a ter dificuldades em ensinar o 
discipulado prático em nossas igrejas. 
Creio que isso precisa começar com 
um diálogo intencional entre teólogos 
e educadores para ver o que ambas as 
partes podem trazer para o processo 
de discipulado.

Kathy: Isso é uma ótima ideia! 
Por exemplo, como educadora, acho 

Durante muitos anos, 

a boa doutrina foi 

ensinada aos pastores 

adventistas e presumiu-

se, assim, que conhecer a 

doutrina era o mesmo que 

praticar o discipulado.
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que um pastor deveria se preocupar 
em discipular um pequeno círculo 
e dar-lhes as ferramentas para, em 
seguida, esse círculo discipular ainda 
outros círculos. Também gosto de 
pensar em um pastor como um reitor 
de um Seminário. Ele está ali para 
treinar ministros – cada membro da 
congregação tem um ministério.

Gavin: Você acha que os professo-
res podem se ver como pastores para 
sua congregação, que é a sala de aula?

Kathy: Os professores aprendem 
bastante sobre a integração da fé 
com o ensino, mas se eles se vissem 
como pastores e discipuladores de 
suas salas de aula, e não apenas 
integradores de conceitos, novas 
dimensões de educação religiosa se 
abririam, e a vida espiritual de seus 
alunos seria ricamente intensifica-
da. Em Deuteronômio 6:4-9, Moisés 
disse aos israelitas que primeiro se 
certificassem de que amavam a Deus 
supremamente, e então O deixassem 
escrever Suas leis em seu coração. 
Agindo assim, os professores entra-
riam na vida cotidiana de seus jo-
vens, fazendo conexões espirituais em 
todos os momentos possíveis. Embora 
essa passagem em Deuteronômio seja 
considerada um mandamento para 
as famílias, eu não acredito que seja 
destinada somente para as pequenas 
famílias nucleares que temos hoje. É 
para toda a família de Deus – pais, 
pastores e professores. Essa forma 
de discipulado exige tempo e envolvi-
mento extracurricular com os alunos 
e suas famílias.

O lema da faculdade de Pedagogia 
da Universidade Andrews é: “Educar 
é Redimir.” Isso lembra um pouco 
Gálatas 4:19, que você citou antes. 
Professores cristãos em contextos 
formais de educação deveriam se 
beneficiar da abordagem de Paulo 
de permanecer no trabalho até que 
Cristo seja formado em seus alunos. 
Imagino que o caminho que resolve-
ria a situação seria principalmente 
o da modelagem, como falamos 
anteriormente, mas também a oração 
intercessora, além de compartilhar de 
sua própria caminhada de fé. Teorias 
de educação baseadas no aluno e no 

cooperativismo, que já tomaram  
lugar em muitas salas de aula, são 
certamente avenidas que também 
podem ser usadas para criar uma 
atmosfera de discipulado nas escolas 
cristãs.

Kathy: Gavin, que princípios de 
ensino e aprendizagem você consi-
dera apropriados para criar uma 
atmosfera de discipulado na igreja, 
bem como na escola?

Gavin: Temo lhe dar uma teoria 
melhor que minha própria prática, já 
que a mudança do papel tradicional 
do pastor para um de discipulador 
é difícil, mais do que eu pensei que 
seria. Também é mais difícil porque 
muitas de nossas igrejas locais têm 
se acostumado a fazer as coisas da 
mesma forma por um longo tempo. 
Mas deixe-me sugerir onde eu creio 
que começa a mudança.

O primeiro passo é muita oração! 
Deus continua a lembrar-me, como 

um pastor, de que só porque eu tenho 
ótimas ideias, não significa que elas 
vão funcionar. Paulo também nos 
lembra de que “a nossa luta não é 
contra pessoas” (Efésios 6:12). A 
principal missão de Satanás é destruir 
a obra do discipulador, então se eu 
só fosse à igreja com algumas das 
antigas ideias de discipulado, ele não 
se importaria. Eu sei disso porque 
cometi esse erro. O que Satanás teme 
é o poder sobrenatural. Por isso temos 
que ser dependentes de Deus e de 
Seu poder para trabalhar em nossas 
congregações ou salas de aula. Então 
eu tenho que orar e levar os outros a 
se juntarem a mim nessa tarefa.

Kathy: OK. Começamos com mui-
ta oração. E então?

Gavin: Depois que uma atmosfera 
de oração está presente, eu acho que 
uma das mais importantes ferramen-
tas de ensino para o começo é trans-
mitir transparência em sua própria 
jornada de discipulado, como você 
mencionou anteriormente. Como ad-
ventistas do sétimo dia, temos estado 
historicamente focados em correção 
teológica e respostas certas. Não estar 
correto ou certo tem sido encarado 
como sendo um sinal de fracasso, o 
que estamos ansiosos para esconder. 
Isso acontece com bastante frequên-
cia no ambiente da escola também, 
não é?

Os professores 
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Kathy: Definitivamente. A vida 
tende a ser medida pelas notas altas 
que tiramos.

Gavin: O discipulado, por sua 
vez, não se concentra, primaria-
mente, na correção, mas no relacio-
namento. Na verdade, quanto mais 
perto estou de Jesus, mais consciente 
fico de minhas profundas falhas e 
fraquezas. O problema da minha 
vida não está nos pecados específi-
cos que posso ou não cometer, mas 
na minha natureza pecaminosa que 
continuamente tenta se levantar e 
tomar o controle. Então eu enfrento 
uma batalha contínua para deixar 
morrer o eu, de modo que a natureza 
de Cristo viva em mim.

Essa é uma batalha que pastores 
e professores não devem enfrentar 
sozinhos. Refletir Jesus foi elucidado 
por Ele como algo que deve ser feito 
dentro do contexto do corpo, a igreja, 
e por extensão a escola da igreja. 
Como Paulo escreve novamente, 
dons espirituais diferentes são dados 
“com o fim de preparar os santos 
para a obra do ministério, para que 
o corpo de Cristo seja edificado, até 
que todos alcancemos a unidade da fé 
e do conhecimento do Filho de Deus, 
e cheguemos à maturidade, atingin-
do a medida da plenitude de Cris-
to” (Efésios 4:12, 13). Assim, neste 
contexto do corpo, em que a plenitude 
de Cristo é amadurecida, estamos em 
uma jornada juntos. O que uma parte 
do corpo faz ou deixa de fazer vai 
afetar todo o corpo. Acredito que é 
assim que o caráter de Cristo se torna 
plenamente reproduzido em Seu povo. 
Jesus disse que as pessoas vão saber 
que somos seus discípulos quando nos 
amarmos uns aos outros.

Estamos quebrados, machucados e 
feridos por dentro, então, não vamos 
tentar fingir para os outros que esta-
mos indo muito bem.

Kathy: Bem, essa transparência 
pode ter suas desvantagens também, 
não pode? Imagino alguns leitores 
deste diálogo assustados, declaran-
do que o cego não pode guiar outro 
cego. Talvez devêssemos parar aqui 
e definir o que queremos dizer com 
“transparência”.

Gavin: Não estou sugerindo que 
pastores e professores devessem 
continuamente compartilhar seus 
problemas. No entanto, quando 
somos honestos sobre nossos próprios 
desafios, isso dá à nossa congregação 
e aos estudantes permissão para 
serem reais também. E quando somos 
reais juntos, começamos a construir 
uma comunidade genuína. Por outro 
lado, alguns membros da igreja e 
alunos pensam que o seu pastor ou 
professor caminha sobre a água! 
Como pode um professor ou pastor 
ser transparente sem sacrificar seu 
papel como líder?

Kathy: Parece-me que a sinceri-
dade para com Deus, da qual esta-
mos falando, é descrita no Salmo 
32:5. Davi reconheceu seu pecado e 
não tentou encobri-lo. Tiago descreve 
essa transparência para com nossos 
irmãos da seguinte forma: “Portanto, 
confessem os seus pecados uns aos 
outros e orem uns pelos outros para 
serem curados” (Tiago 5:16).

Gavin: Bem, talvez essa seja a gló-
ria do corpo de Cristo: que em nossa 
fraqueza, o poder de Deus é demons-
trado, parafraseando Paulo (2 Corín-
tios 12:9). Quando aprendemos a ser 
transparentes com o outro, também 
aumentamos nossa transparência para 
com Deus. Há alguns anos, comecei a 
pensar intencionalmente sobre trans-

parência. Sendo pastor ou professor, 
como faço para ensinar transparência 
para com Deus, já que ela é, em pri-
meiro lugar, uma atitude do coração? 
Quando comecei a pensar sobre essa 
questão, eu não tinha certeza da 
resposta – o que me perturbou. No 
entanto, um coração aberto é o único 
coração que o Espírito Santo pode 
tocar.

Quando olhamos para o mundo 
ao nosso redor, sem falar na rea-
lidade dentro dos muros de nossa 
própria igreja e escola, precisamos 
nos perguntar: como é que o coração 
das pessoas será aberto? Se o cora-
ção não for aberto, todos os nossos 
esforços para alcançar os outros com 
o evangelho não irão longe. Então, 
como vamos ensinar transparência? 
Acho que essa é uma questão com a 
qual nós, como pastores e professores 
discipuladores, devemos lutar porque 
esse é o início de todo o processo de 
refletir Jesus.

Kathy: Obrigada, Gavin. Você 
deu a nós, professores, muito em 
que pensar, orar e falar, bem como 
abriu nossa mente acerca de como os 
pastores e professores poderiam se 
beneficiar de um diálogo mais aberto 
sobre nossa missão conjunta de edu-
car e resgatar outros para o reino. 
Seria bom que, em diversos lugares, 
educadores tomassem a iniciativa 
para estabelecer diálogos enriquece-
dores.
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