“Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele
cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom”. (I Pedro 2.1-3)
A MENTORIA E A MARATONA
A mentoria é uma jornada que pode se assemelhar a uma maratona. Nesse tipo de corrida, é importante
que, a cada 5 quilômetros, haja um checklist para uma avaliação do percurso e para saber se há condições
de se chegar ao fim. Desse modo, a mentoria cristã pode ser comparada à prática de avaliarmos a caminhada com Deus, a fim de saber se estamos no caminho que nos levará aonde Deus deseja.
O MARCO BÍBLICO DA MENTORIA
Quando estamos em um processo de mentoria, aprendemos uma espécie de dieta do cristão, em que há
coisas que precisam ser deixadas para trás, e outras que precisam ser incorporadas à nossa rotina. A mentoria, então, funciona como um encorajamento ao crescimento para a salvação (I Pedro 2.2). Mentorear não é
formar clones de si, mas ajudar o outro a se desenvolver. Embora se assemelhe à liderança, é um movimento
diferente. Ao liderar, empregamos nossas ações para desenvolver em alguém talentos em prol de uma dada
visão. E, ao mentorear, preocupamo-nos em desenvolver a vocação do mentoreado. Como líderes, mobilizamos o outro para realizar algo; como mentores, para tornar-se quem o Senhor deseja.
O MARCO GERACIONAL DA MENTORIA
O mentor também está comprometido em ajudar o mentoreado a identificar a gramática geracional que
define os ideais de uma época e, assim, construir um contraponto bíblico (I Timóteo 4.1-8). Se a gramática
de uma geração se concentra em valores individualistas, por exemplo, a mentoria vai propor um compromisso com Cristo e seu reino. Onde há uma tendência ao pragmatismo, vai apontar para os valores e ações
desse reino. E, se identificar uma busca hedonista, vai apresentar a perspectiva sacrificial da vida cristã. A
mentoria, desse modo, sempre busca um contraponto nas Escrituras para o contexto em que o indivíduo se
encontra.
O MENTOR ENCORAJA
O mentor cristão, portanto, não é um guru, sem o qual não se pode dar um passo. Ele é um companheiro
de caminhada que participa ativamente dos processos que nos tornarão cada vez mais semelhantes a
Cristo (Efésios 4.13-15). Ele oferece suporte e incentivo que permitam ao indivíduo ter a mente de Cristo (I
Coríntios 2.16), buscar santidade e desenvolver uma vida comunitária.
Este texto foi inspirado em palestra realizada pelo Pr. Ziel Machado, durante a Conferência Paixão pela
Juventude, no Rio de Janeiro, em 2014.
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