A FORMAÇÃO BÍBLICA DO MINISTÉRIO DA COORDENAÇÃO
Anderlon Mendes

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja
apto e plenamente preparado para toda boa obra.” 2 Ti 3, 16-17
O tempo em que vivemos está cada vez mais exigente quanto a necessidade
de conhecimento, isso em todas as áreas da vida. E na igreja não é diferente. Mediante essa necessidade, vimos que o conhecimento bíblico e teológico é cada
vez mais importante na vida do coordenador.
Qualquer pessoa que ocupa uma posição de liderança, e lida diariamente com
questões bíblicas, inﬂuenciando, aconselhando e orientando as pessoas, ela precisa de formação teológica para ser uma boa coordenadora.
Quero pontuar nessa formação o grave despreparo de alguns coordenadores
que trabalham na formação de diversos jovens Brasil a fora, formando e criando
conceitos fora da verdadeira maturidade cristã no que se refere a Palavra de Deus.
Ao mesmo tempo é um assunto muito delicado e que exige de nós maturidade
na fé e pés no chão. Hoje graças a Deus há uma diversidade de espiritualidades,
carismas e jeito de ser igreja no Brasil, sem dúvida é uma graça e também um
grande desaﬁo. Porque desaﬁo? O desaﬁo e o perigo de qualquer instituição
quando se tem vários grupos dentro de si, é de perder o respeito e a obediência
a essência. Esses grupos quando não acompanhados podem interpretar de sua
forma as regras e leis que regem aquela instituição, podendo ser de forma; exagerada, ditatorial, alienada e etc.
A formação bíblica na vida do coordenador é imprescindível. O ministério da
coordenação é um chamado de Deus, uma verdadeira vocação. Com isso, todo
coordenador traz consigo uma responsabilidade imensa de formar as pessoas. Os
conceitos e ensinamentos passados, são informações que os membros na maioria das vezes levaram consigo para sempre em seus caminhos. E quando se trata
de Palavra de Deus a responsabilidade é ainda maior.
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A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria para nós cristãos, é o grande
manual para um bom coordenador. É indispensável sua leitura e aprofundamento, é Deus que fala para nós. O coordenador dever ser um apaixonado pela Palavra e levar as outras pessoas a isso, é a mais importante fonte no processo da
evangelização. Se, na coordenação, o que se pretende é ajudar os membros a
realizar seu encontro com Deus, ﬁca clara a importância da Palavra de Deus por
meio da qual se realiza esse encontro. Os membros do grupo que você coordena
deve ser incentivado a vivenciá-la, e o coordenador é este grande incentivador. A
Bíblia deveria ser para todo coordenador a fonte de inspiração para determinar
os caminhos a seguir pelo grupo.
O coordenador deve ser essa pessoa disponível ao estudo da Bíblia, buscando
aprimorar seus conhecimentos, hoje há diversos cursos que ajudará nesse crescimento, como; Teologia, Teologia sistemática, teologia bíblica e etc.
Não faltam recursos para esse aprendizado, até na internet conseguimos encontrar cursos bíblicos online, facilitando o estudo daqueles que não podem pagar uma faculdade, e até cursos bíblicos e teológicos nas arquidioceses e dioceses visando o público leigo.
Encontramos em diversos autores de livros de formação bíblica, algumas regras de ouro que ajudará o coordenador a se familiarizar com a Palavra;
Ler a Bíblia todos os dias; Ler todos os dias. Sem exceção. Assim como você se
alimenta todos os dias, alimente diariamente o seu espírito com a Palavra de Deus.
Uma hora marcada: Descubra o melhor horário para fazer seu estudo da Palavra, uns preferem de dia, pelo silêncio e outros a noite. O importante é descobrir
o horário mais adequado pra você.
Marcar a duração da leitura: Comece aos poucos, 15 minutos diários, e progressivamente irá aumentando esse tempo, muito melhor que iniciar com tudo e
depois se cansar.
Outro grande exercício de familiarização da Palavra de Deus, é a Leitura Orante
da Bíblia. O concílio Vaticano II recomenda, com grande insistência essa prática
pelos católicos, quer seja pela leitura, quer por cursos apropriados (Dei verbum).
O Documento de Aparecida(247;249) e as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2008-2010 n°63 destacam a Leitura Orante com seus
quatro passos: Leitura, Meditação, Oração e Contemplação, como um meio privilegiado de encontro pessoal com Jesus Cristo. Os documentos ainda incentivam
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a prática dos Grupos Bíblicos de Reﬂexão, dos Círculos Bíblicos e das reuniões de
grupos. A Pontifícia Comissão Bíblica ensina que a Leitura Orante corresponde a
uma prática antiga da Igreja (A Interpretação da Bíblia na Igreja). E por ﬁm, ensina
o Sínodo da Palavra, realizado em Roma, nos dias 05 a 26 de outubro 2008, que
“o método mais prático de acesso à Bíblia é a Leitura Orante”.
Entendemos com todos esses caminhos apontados que, a formação bíblica
para o coordenador deve ser uma prioridade, coordenadores bem formados biblicamente e certeza de membros maduros na fé cristã.
PERGUNTA:
• Qual a importância da formação bíblica para um coordenador?
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