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EXORTAI-VOS UNS AOS OUTROS
“Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama
Hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado”.
Hebreus 3.12.
Objetivo: Aprendermos a necessidade da exortação mútua na vida dos membros da
igreja.
O termo exortação, no grego “parakaleo”, dá a idéia de chamar, invocar, suplicar
(Rm 12.8), podendo ainda ser traduzida como “admoestar”, confortar, exortar.
1. O Caráter da Exortação - A exortação na igreja tem que ser bíblica, doutrinária e
em amor. Ela tem que ensinar princípios bíblicos aos membros de tal maneira que
eles venham a aplica-los em suas vidas, desenvolvendo na comunidade cristã um
verdadeiro e genuíno amor cristão. (Efésios 4.15).
2. O Motivo da Exortação – A carta que Paulo escreveu aos Colossenses contém
quatro capítulos que são doutrinários, mas que ao mesmo tempo são exortativos.
Paulo exorta os crentes quanto ao perigo da preocupação com a religião e não com
Cristo. Como nas igrejas da Galácia, em Colossos o legalismo tomava o lugar de
uma simples fé em Cristo (Colossenses 2.16-23). Sendo assim, podemos afirmar que
o motivo da exortação é exaltar o senhorio de Cristo sobre todas as coisas.
A. Quando há exortação mútua na igreja:
1. Cristo é reconhecido como Senhor e Salvador (2 Co 5.17).
2. Onde Ele rege, a vida será transformada (Fp 3.17-21).
3. Os olhos espirituais não são mais ofuscados (Ef 1.18).
4. O precioso fruto do Espírito é visto na vida de cada um (Gl 5.22, 23).
3. O Propósito da Exortação – Quem exorta tem que ter como meta maior apresentar
todo homem perfeito em Cristo (Cl 1.28).
4. O resultado da exortação:
a. A exortação encoraja uma franqueza que retira a máscara e permite que o ego
real apareça. (Fp 4.2, 3).
b. A exortação abre o caminho para o crescimento espiritual da igreja. (1 Co 1.2 e
10).
c. A exortação promove a santificação, que por sua vez traz submissão à vontade
de Deus. (1 Ts 2.13).

Rua	
  Iracy	
  Foppa	
  nº301	
  –	
  Bairro	
  São	
  Vendelino	
  –	
  Fone(54)3454-‐1123	
  –	
  www.ibnagape.com.br	
  
	
  

