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LIÇÃO 04 — EKKLESIA: ‘CHAMAR’, ‘SEGUIR’ E ‘CAMINHO’ 

 

1) INTRODUÇÃO 

a) A relação chamar e seguir é muito destacada nos Evangelhos e no NT. A igreja como 

‘convocação’ pressupõe um ‘convocador’ e muitos ‘convocados’. 

b) Questões: Qual a relação entre convocador e convocado? Qual a relação entre os convocados? 

Qual o objetivo da convocação?  

2) CHAMAR: CHAMADOR E CHAMADO   

a) kaleo: verbo grego “chamar”; usado para dar nome a alguém (“será chamado Emanuel”, Mt 

1.23); convocar (“chama os trabalhadores e paga” Mt 20.8); ser considerado (“será considerado 

grande” (Mt 5.19); convidar;  

b) Jesus chamou muitas pessoas para segui-lo:  

i) Vir (gr. deute): chamou apóstolos — “vinde após mim” (Mt 4.19; Mc 1.17);   

ii) Chamar (gr. kaleo): chamou Tiago e João (Mt 4.21; gr. kaleo);  

iii) Seguir (gr. akoloutheo): chamou Mateus (“Segue-me”, Mt 9.9; Mc 2.14; Lc 5.27); Felipe 

(Jo 1.43; pessoas anônimas (Mt 8.22; Mc 2.15; Lc 9.57); jovem rico (Mt 19.21: Mc 10.21; Lc 

18.22); chamou Pedro novamente (Jo 21.19,22). 

iv) Chamado aberto: “se alguém me serve, siga-me” (Jo 12.26); “vinde a mim todos vós que 

estais cansados” (Mt 11.28). 

c) Missão de Jesus: 

i) Chamar: “Não vim chamar justos, e, sim, pecadores” (Mt 9.13; Lc 5.32); “Chamarei um 

povo que não era meu povo” (Rm 9.25-26); “chamados à comunhão” (1Co 1.9); “chamados à 

paz” (1Co 7.15; Cl 3.15); “chamados à liberdade” (Gl 5.13); “chamados em uma só 

esperança” (Ef 4.4); “vos chama para seu reino e glória” (1Ts 2.12; 1Pe 5.10; 2Pe 1.3); “fiel é 

o que vos chama” (1Ts 5.24); Jesus nos “chamou com santa vocação” (2Tm 1.9); chamados 

para a herança de Deus (Hb 9.15); chamados à santidade (1Pe 1.15); chamados das trevas para 

a luz (1Pe 2.9). 

ii) Buscar: “O filho do homem veio buscar e salvar o perdido” (Lc 19.10). 

d) Chamar: 

i) sentido literal: invocar uma pessoa pelo nome; 

ii) sentido figurado: “vocação” (‘voz’: evocar, invocar, provocar); perceber a pessoa e a 

mensagem de alguém ou uma carreira (caminho) como uma atração pessoal; Jesus chama 

pessoas por meio do evangelho (2Ts 2.14). 

3) SEGUIR: SEGUIDOR E SEGUIDO  

a) akoloutheo (a + keleuthos: ‘ao caminho’):  

i) Pedro/André e Tiago/João seguiram Jesus (Mt 4.20-21; Mc 1.18; Lc 5.11); discípulos do 

João (1.38).  

ii) Multidões: às vezes, não consta o ‘chamamento’ de Jesus, mas descreve pessoas e multidões 

que o seguiam (Mt 8.1; 12.15; 19.2; Jo 6.2). 

iii) Provação: “seguir-te-ei” — às vezes, pessoas quiseram seguir Jesus, mas ele as colocou à 

prova e expôs as condições (Mt 8.19; Lc 9.57, 61).  

iv) Pastor/ovelhas: as ovelhas reconhecem a voz do pastor e o seguem (Jo 10.4, 27), mas não 

seguem o estranho (10.5). 

b) Seguir:  

i) sentido literal: “ir atrás” ou “na companhia de”; andar no mesmo caminho; 

ii) sentido figurado: “ter como modelo”, “imitar”; aderir. 
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4) CAMINHO: CHAMAR E SEGUIR 

a) Caminho: de raiz céltica ‘cam’ que significa passo, portanto, andar, caminhar. 

i) sentido real: estrada, via, rota, rua, acesso.  

ii) sentido figurado: jornada da ‘vida’, modo de viver, direção, sentido, orientação.  

iii) sentido bíblico: “caminho de Deus” (Mt 22.16; Mc 12.14; Lc 20.21; At 18.26), “caminho 

do Senhor” (Mt 3.3; Mc 1.3; Lc 3.4; Jo 1.23; At 13.10; 18.25), “caminho da vida” (At 2.28); 

“caminho da salvação” (At 16.17); “caminho da paz” (Rm 3.17);  “caminho excelente” (do 

amor; 1Co 12.31); “caminho da verdade” (2Pe 2.2; Ap 15.3); “caminho da salvação” (2Pe 

2.21); caminho dos pecadores (Tg 5.20). 

iv) sentido eclesial: o primeiro nome da igreja primitiva foi ‘caminho’ (At 9.2; 19.9, 23; 22.4; 

24.14, 22).  

b) Análise dos sentidos literal e figurado: 

i) analogia de termos: 

analogia caminho  vida 

começo ponto de partida  nascimento  

fim ponto de chegada morte 

fim (objetivo, alvo) destino pretendido ? 

ii) termos de comparação: ‘caminho’ e ‘vida’ têm começo e fim, não apenas no sentido de 

término, mas no sentido de ‘alcançar um objetivo’.  

iii) A ‘vida’ tem começo e fim, não no sentido geográfico, mas no sentido cronológico — um 

‘caminho’ no tempo.  

iv) A ‘vida’ como ‘caminho’ é uma pergunta pelo sentido: o ‘caminho’ da nossa igreja leva a 

algum lugar? Paulo: Prossigo para o alvo da soberana vocação” (Fp 3.12ss). 

c) Jesus: “Eu sou o caminho [hodós]” (Jo 14.6); “nos consagrou um vivo e santo caminho” (Hb 

10.20); caminho estreito (Mt 7.12ss). 

i) Na pergunta pelo ‘caminho’, Jesus responde sobre “caminho”, “verdade” e “vida”. Porque o 

‘caminho’ tem de ser verdadeiro para ser bom. E somente é bom, se nos leva ao destino 

supremo: a ‘vida’. Ele responde “como”, “o que” e “onde”.  

ii) “Jesus é o verdadeiro ‘caminho’ da ‘vida’”. “O ‘caminho’ verdadeiro e vivo”. A verdade de 

Jesus verdade conduz à ‘vida’, porque leva ao Deus vivo.  

iii) Jesus levou nossa ‘vida’ humana ao seu destino último: a ‘vida’ plena. Nele, nós já 

completamos nossa carreira comunitária e alcançamos o destino desejado, aquele que nossa 

alma mais anseia, que nos traz a mais elevada realização. 

5) CONDIÇÕES E PROMESSAS   

a) Condições: 

i) Cruz: “Tome a sua cruz e segue-me” (Mt 16.24; Mc 8.34; Lc 9.23). 

ii) Perseverança: ‘Quem perseverar até o fim será salvo” (Mt 24.13).   

b) Promessas:  

i) Presença: “Estarei convosco todos os dias até o final dos tempos” (Mt 28.20) 

ii) Suprimento: “o poder do Espírito Santo” (At 1.8); sabedoria (Mt 10.); “muitas vezes mais” 

(Mt 19.27ss; Mc 10.28ss; Lc 18.28ss).   

iii) Comunhão: “Eu e meu Pai viremos para ele e faremos nesse morada” (Jo 14.); “dois ou três 

reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles” (Mt 18.20). 

6) PARA REFLEXÃO: 

 


