
 

POR QUE ESTABELECER PROPÓSITOS? 
 

Texto bíblico – 1ª Coríntios 1.10:  
 

Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que 
todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões 
entre vocês; pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo 
modo de pensar e num mesmo propósito. 

 
Os versículos imediatamente posteriores ao texto que lemos revelam que o Apóstolo Paulo 
tinha sido informado pelos membros da família de Cloe (de quem não se tem muitas 
informações) de que havia divisões partidárias no meio da Igreja em Corinto 
 
O Apóstolo, então fez um terno apelo aos cristãos daquela igreja, pedindo em “nome de 
nosso Senhor Jesus Cristo que houvesse acordo entre eles. Deveriam viver unidos “no 
mesmo modo de pensar e num só mesmo propósito”. 
 
No 13º versículo o Apóstolo faz uma pergunta: “Será que Paulo foi crucificado por vocês?”. 
Ela tem o condão de levar o povo à centralidade da cruz. Os cristãos da igreja de Corinto, 
do alto da sua sabedoria, não estavam dando atenção ao fato de que somente Cristo pôde 
realizar a obra da redenção. A lealdade deles devia ser somente a Cristo. 

 
Inferimos, portanto, que segundo o Magistério do Apóstolo Paulo, a Igreja deve ser 
uníssona no propósito de lealdade a Cristo, e, sendo assim, não há outra forma mais 
apropriada para tal, senão a identificação desse propósito nos ensinos do próprio Cristo. É 
dizer: viver segundo as lições prescritas por Jesus. 

 
A identificação de propósitos é essencial para qualquer cristão que deseja marcar a sua 
existência em Cristo. Isto também é válido para a Igreja – como corpo. E uma forma de se 
alcançar os objetivos traçados é definindo propósitos, ao invés de, simplesmente, 
estabelecer propósitos ou planejamentos. 

 
Neste ponto, entendo de bom alvitre trazer à baila as palavras do Pr. Rick Warren1, que, 
referindo-se ao estabelecimento dos propósitos em uma Igreja assim se posiciona:  
 

“A Escola Dominical, o programa feminino, o coral e o grupo de 
jovens são exemplos de programas que muitas vezes são a força 
que motiva certas igrejas. Numa igreja dirigida por programas, toda 
energia está concentrada em manter-se o que foi planejado. A 

 
1 WARREN, Rick. Uma Igreja com propósitos, 2 ed., São Paulo: Vida, 2004, P. 82 



 

igreja dirigida por programas, em vez de desenvolver o povo, 
trabalha somente no preenchimento de cargos”. 

 
Isto é contraproducente, pois, em algum momento, a rotina vai se sobrepujar aos 
programas e os cristãos se cansarão, pois não terão motivação para continuar. Tal 
motivação só será possível se existirem propósitos que conscientizem o povo do porquê do 
trabalho que é desenvolvido. 

 
Importante que se diga que tais propósitos não devem ser uma invenção, mas devem ser 
identificados nos ensinos do próprio Cristo. Conforme leciona o já citado Pastor Rick 
Warren2: 
 

“Não é nossa missão criar os propósitos, mas, sim, descobrir quais 
são eles. 
Lembre-se que a Igreja é de Cristo, e não nossa. Ele fundou a igreja, 
morreu por ela, enviou o seu Espírito Santo e um dia virá para 
buscá-la. Como proprietário da igreja, ele já estabeleceu os seus 
propósitos.” 

 
Cônscios disto devemos atentar para os seguintes textos: 
 

• Mateus 22.37 – Jesus respondeu: — “... Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu 
coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento.” – A forma que temos 
de expressar esse mandamento é através da ADORAÇÃO. Existimos para adorar ao 
Senhor, independentemente das circunstâncias. O nosso Deus é digno de nossa 
adoração e esta deve advir de todo o nosso ser, conforme nos ensina o Senhor 
Jesus através das palavras acima transcritas. A função precípua de nossas vidas é a 
adoração.  

 

• Mateus 22.39 – “... Ame o seu próximo como você ama a si mesmo.” – Uma das 
formas que temos de expressar essa ordenança do Senhor Jesus, é servindo ao 
próximo, ou seja, tornando-se ÚTIL para aqueles com quem temos contato. Para 
aqueles que precisam de nossa ajuda. Onde há amor há serviço e sem este é 
impossível se demonstrar aquele. Uma igreja que é unida em torno de um 
mandamento – como é o caso do amor – é capaz de superar as diferenças e o mais 
importante: é capaz de suprir as necessidades uns dos outros, sejam elas espiritual, 
física, emocional, material ou de relacionamento. É capaz de servir! 

 

 
2 WARREN, Rick. Uma Igreja com propósitos, 2 ed., São Paulo: Vida, 2004, p. 100. 



 

• Mateus 28.19-20 – “Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar 
todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os 
dias até o fim dos tempos”; e Marcos 16:15 – “... Vão por todo o mundo e preguem 
o evangelho a toda criatura” – Para que possamos colocar em prática estes 
mandamentos do Senhor, precisamos EVANGELIZAR. Isto significa que devemos 
comunicar a Palavra do Senhor em todo o tempo e em todos os lugares. Significa, 
também, que ela precisa usar de estratégias que permitam o “ir” dela até aqueles 
que não vêm ao templo. 

 
Vejam que Jesus ensina, também, que os novos discípulos devem ser batizados (Mateus 
28.19). O batismo é uma forma de testemunho público e integração à vida cristã. Assim, 
devemos INTEGRAR à família de Deus aqueles que são alcançados, pois para que haja 
unidade, é necessário que haja a integração. Aquela não existe sem esta. E isto se torna 
possível através do BATISMO – que é um dos sacramentos deixados pelo Senhor Jesus. 

 
Há ainda a obrigação do ENSINO (Mateus 28.20). Existimos, também, para a edificação dos 
nossos irmãos, fazendo com que cada um se torne um cristão na prática.  

 
Com base nos textos supracitados, os nossos podem ser assim definidos: 
 

• ADORAÇÃO; 

• EVANGELIZAÇÃO;  

• INTEGRAÇÃO;  

• ENSINO; E 

• SERVIÇO. 
 
Para facilitar o conhecimento e a memorização de tais propósitos, de modo que todos 
possamos identificá-los, foi criado um acróstico com as vogais do alfabeto português, 
substituindo-se as palavras por sinônimos onde se fez necessário. Observe: 

 
Adoração 
Evangelização 
Integração 
Orientação (ensino) 
Utilidade (serviço) 

 
Todo cristão deve estar ciente destes propósitos e de que a Igreja existe, como instituição, 
para colocá-los em prática. 

 



 

Todo e qualquer planejamento na vida de um cristão deve ser feito a partir de tais 
propósitos. Os nossos projetos devem buscar o alcance de tais propósitos. 

 
Se as nossas vidas tiverem por objetivo o alcance de tais propósitos, não viveremos para 
cumprir determinações da instituição chamada igreja, ou por mera religiosidade, mas, em 
obediência ao Senhor Jesus, que estabeleceu a Sua Igreja com propósitos bem definidos. 

 
Sejam abençoados. 

 


