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Missão é o “IDE” de Jesus levado a sério, não desistimos em fazer o que o Senhor or-
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INTRODUÇÃO 
 

     Nenhum assunto tem sido tão falado ultimamente como Missões. Mas, 

mesmo sendo tão falado é tão pouco compreendido e vivido. Há aqueles 

que se colocam contra pensando se tratar de alguma inovação. Existem 

também aqueles que fazem um “turismo” missionário, porque acham que 

este assunto está na moda e dá status a sua denominação. Mas existe 

ainda um terceiro grupo, e graças a Deus porque ele existe, que se preo-

cupa verdadeiramente com missões, não pensando em missões só como 

moda ou para status, mas com um profundo e verdadeiro amor pelas almas 

perdidas. Fala-se tanto em missões, mas existe tão pouco amor pelos per-

didos, se consagra tantos missionários, mas cada vez é menor o numero 

de missionários no campo trabalhando. Nossos púlpitos estão cheios de 

obreiros, enquanto nos campos e valados deste mundo milhões morrem 

sem ao menos ouvir uma vez do amor de Deus.De que maneira estamos 

fazendo missões? Muitas igrejas estão cheias de missionários, mas será a 

igreja é lugar de missionário?? 

Às vezes fico impressionado com a dureza dos nossos corações. Já tenho 

falado de missões em vários lugares e o que tenho visto me entristece. En-

tristece de ver a frieza com que nós, evangélicos, tratamos o destino eterno 

das almas, como somos capazes de nos preocupar com o nosso ego, e 

pouco nos importar com milhões de almas que estão perdidas e se perde-

rão para sempre. Se partirem hoje morreram se Deus, sem paz, sem sal-

vação, isto sem falar em milhões de hindus, budistas, mulçumanos que 

nunca ouviram sequer falar uma única vez. E nem ao saber de tudo isso fi-

camos comovidos em nossos corações a cumprirmos o ide de Jesus, há 

outros que ao ouvir sobre missões choram, se emocionam, fazem propósi-

tos, e não há nada de errado nisso. O problema é que no outro dia não so-

brou mais nada, aquele sentimento passou, ficou apenas no passado, não 

gerou nenhuma atitude, nenhuma ação, era apenas emocionalismo. Só 

que missões é amor pelas almas perdidas, é a chama do Espírito Santo 

que arde em nossos corações; mais do que um privilégio(I PE 1.12) é tam-

bém uma obrigação (I Co 9.16) de cada crente em Jesus. As emoções ten-

dem a passar. A serem esquecidas. Mas o amor pelas almas é permanen-

te. Ele arde em nossos corações, e leva-nos a tomar uma atitude séria di-

ante de missões, leva-nos a sacrificar em favor das almas perdidas. Muitos 

movimentos se levantaram e hoje já não existem, pois era apenas emocio-

nalismo, e emoções passam. Portanto, é necessário algo mais forte, algo 

que nos faça prosseguir com determinação, abnegação e coragem. É ne-

cessário sentir como o apostolo Paulo - dores de parto. Sim sentir dores de 

parto até que geremos filhos espirituais, e isso significa ter amor pelas al-

mas. 
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A Igreja e o evangelismo. 

 

           Nesse primeiro ponto precisamos falar sobre a Igreja e o Evangelismo 

como meta de trabalho. 

           À evangelização é uma ordem direta de Jesus, conforme os textos aci-

ma, é importante para o crente salvo tomar como uma tarefa a ser cumprida. 

Na Igreja primitiva todos os crentes (At. 4.31), tinham o desejo ardente de 

anunciar o Evangelho, tinham o amor de Deus em seus corações pelas almas 

perdidas. As perseguições do dia a dia não tiravam o ânimo deles, mas confia-

dos na mensagem de Jesus (Jo 16.33), cada vez mais se enchiam do poder de 

Deus para continuarem o trabalho, pois eles haviam visto e ouvido (At 2.20 ) 

tudo o que fora realizado pelo querido  Mestre, portanto não podiam parar. 

          Todo aquele que tiver esta chamada deve estar convicto de uma salva-

ção completa, e certo do poder que Jesus tem para salvar ainda hoje, pregar 

aquilo que enche o seu interior, e cair na graça do povo (At 2.47) para que o 

senhor acrescente a cada dia aqueles que deverão ser salvos. 

 

O Evangelismo nos dias de hoje. 

       Atualmente há dificuldades no avanço do evangelismo devido ao esfria-

mento do primeiro amor e avanço da apostasia; mas isto para os salvos em 

cristo não é motivo, pois esperamos a vinda gloriosa do senhor Jesus. Quanto 

mais se aproxima este dia, o Diabo – nosso adversário – se levanta contra os 

escolhidos de Deus, e sua arma mais poderosa tem um alvo: destruir as bases 

do evangelho puro. Ele está usando homens e mulheres, sábios ou leigos com 

um falso ensino, fazendo afastar aqueles que se aproximam de Deus. Mas sa-

bemos que as bases do evangelho puro estão em Cristo, a Pedra Viva (Mt 

16.18; 1Pe 2.4). Umas das armas no meu entender que tem dado certo nos dia 

de hoje é a abertura de Igrejas uma perto da outra não respeitando limites mí-

nimos de 1 km, isso tem sufocado o evangelismo local, as Igrejas não fazem 

evangelismo com o argumento de que no bairro tem muitas igrejas e assim 

deixam de cumprir o IDE de Jesus, se não fosse preciso evangelizar as Igrejas 

estariam cheias, e não é isso que vemos. 

          A humanidade está nas mãos da Igreja. Ah, se as igrejas se conscienti-

zassem da sua participação no plano divino da salvação. Ah, se todas as igre-

jas evangélicas se tornassem igrejas evangelísticas! A mensagem de Jesus 

cristo tem que ser pregada. O sentimento de Deus precisa ser sentido pela 

Igreja. 

            Esta é a mensagem divina a seus filhos: 

 O mundo esta inquieto, mas Deus responde (Fp.4.6 Mt 6.25-34; 

ver Hb. 10.38); 

 Devemos ajudar alguém (Pv. 24.11; ver Êx 33.11; Is 55.7) 
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 Devemos transmitir o que temos recebido de Deus (At 1.8; Rm 

10-14; Mc 16.15-20); 

 Devemos ter convicção daquilo que pregamos ( Is 55. 11,12).          

         

          Vamos encher nossas mãos, sairmos às ruas, praças, e de casa em ca-

sa, levando a mensagem poderosa e salvadora do Evangelho de Cristo. Na-

quele dia o Senhor da Seara dará a cada um, a sua recompensa (1co 3.8; Ap 

22.12). Confirma Senhor, as suas obras de nossas mãos (Sl 90.17). 

 

O Que é Evangelismo? 

         Evangelismo vem da palavra evangelho, cujas raízes são: a palavra gre-

ga “ evanggelion” , que significa boas-novas; e “evangelizo” que significa 

trazer ou anunciar boas – novas. 

           A palavra evangelho torna-se mais significativa quando  estudamos o 

verbo hebraico “bissar” que significa “anunciar, contar, publicar”. Este verbo é 

aplicado em Isaías 41.27; Salmos 40.9,10 e 68.11-12 que proclama a vitória 

universal de Jeová sobre o mundo. Portanto , evangelizar é anunciar as boas- 

nova de Jeová ao povo, concretizado no nascimento e ressurreição de Jesus 

Cristo (Lc 2.9-11; Mc 16.6-9) 

         

   Seu significado: Assim como a palavra evangelho é de muito valor, da 

mesma forma a sua derivação, evangelismo. Para termos uma real compreen-

são, de seu valor na mensagem salvífica, é necessário vermos algumas defini-

ções. Portanto Evangelismo é; 

 A tarefa de testemunhar de Cristo aos perdidos; 

 A tarefa de levar homens à Cristo; 

 Alistar vidas ao serviço de Cristo; 

 Obedecer e proclamar as boas-novas, anunciar à humanidade a salva-

ção em Cristo Jesus, pregar e ensinar demonstrando convicção de que 

Ele veio redimir e salvar os pecadores. Exemplos: 

1. Jesus foi o exemplo, fazendo assim (LC 4.18; Mt 11.5) 

2. Os apóstolos obedeceram ao “IDE” de Jesus (Lc 9.6) 

3. A Igreja Primitiva continuou assim (At 8.4,25,40)   

      

  A finalidade do evangelismo. 

       Há muitos que pensam que evangelismo é um passa tempo, um serviço 

para férias, e outros chegam a dizer que evangelismo é um meio pelo qual a 

Igreja vem se auto propagar como instituição filantrópica. Sua finalidade vai 

muito além de um passatempo, e é de mais valor do que de uma simples pro-

paganda comercial. 

 Anunciar o Cristo (Jo 1.36). Seu objetivo não é outro se não infor-

mar a respeito do plano de deus para salvar os pecadores, através 

de Cristo (At 3. 12-26), tirando-os da cegueira espiritual. 
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 Levar homens à Cristo (Jô 1.46). O evangelismo tem como objetivo 

persuadir o homem quanto a sua triste condição pecaminosa, e 

mostrar-lhe o caminho da salvação (At 26. 25-29). 

 Alistar vidas ao serviço de Cristo (At 11.25-26). Sua finalidade é 

apresentar ao pecador o Senhor Jesus como o Salvador fiel e 

compassivo. É bom lembrarmos, que a verdadeira vida cristã, é 

uma vida de trabalho e dedicação ao serviço do mestre. 

 

 

      A necessidade.  

      Evangelismo não é uma simples técnica, mas uma radiografia que localiza 

e mostra a doença espiritual do pecador, e também nos mostra o cuidado e a 

provisão de Deus para com a Sua criatura, mostra também a condição espiritu-

al do pecador: 

a. A cabeça doente (Is 1.5); 

b. A garganta é um sepulcro (Rm 3.13); 

c. A boca cheia de maldição (Rm 3.14); 

d. Olhos altivos (Is 2.11); 

e. A testa de bronze (Is 48.4-6); 

f. O coração de pedra (Ez 11.19); 

g. Pés velozes para derramar sangue (Rm 3.15) 

h. Muitas feridas e chagas (Is 1.6) 

i. Mortos no pecado (Ef 2.1) 

               

 

      Mostra o pensamento divino: 

 Suas almas têm alto valor (Mc 8.36,37; Lc 15. 7,13,15 ) 

 Estão como ovelhas perdidas (Mt 9. 36); 

 A volta de Cristo na dependência do evangelismo (Mt 24.14). Jesus de 

exemplo (Mt 4.23). Paulo (Cl 1.23; Rm 10.17-21). 

 

O Evangelismo e a Igreja. 

 

A vida espiritual e o desenvolvimento e crescimento da Igreja dependem exclu-

sivamente do trabalho de evangelismo. Evangelismo está intrinsecamente liga-

do com o desenvolvimento do corpo de Cristo. Muitas igrejas estão acomoda-

das com cultos rotineiros toda semana é a mesma coisa. Não sabem eles que 

o evangelismo tira a Igreja da rotina e traz vida vibrante para seus membros. 

 

Seu enfoque. 

Evangelismo é trazer almas para a Igreja, é agregar vidas em torno de Cristo. 

Quando ocorrer este “êxodo”, ou seja, a saída de almas do mundo, a Igreja tem 
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de cuidar dessas pessoas, suas vidas têm muito valor e por isso a Igreja tem 

de estar preparada para ajudá-las nas seguinte áreas; 

 Área devocional (Mt 6. 5-13). 

      A igreja deve orientar o crescimento espiritual e a formação da se-

melhança de Cristo na vida do novo convertido. A vida profunda em 

Cristo fortalecerá e firmará o novo na fé(neófito), dando força para en-

frentar o diabo, a carne e o mundo. 

 Área doutrinária (Hb 6. 1-3).   

       A igreja deve se preocupar em doutrinar sadiamente o novo conver-

tido. Mostrar-lhe as bases bíblicas que sustentam o cristianismo e 

transmitir-lhes os sãos ensinamentos a respeito da salvação,justificação 

e santificação. Tendo sempre em mira a volta de cristo. 

 Área do discipulado (Mc 3.14; Mt 28. 19-20). 

     A igreja deve ensinar o novo convertido e integrá-lo nos serviços de 

evangelização. O novo convertido é um instrumento na mão da Igreja, 

para salvação de outras almas. Temos que aproveitar este potencial que 

muitas vezes não damos o mínimo valor. 

 

MISSÕES. 

            

          Missões sempre foi um projeto do coração de Deus. O Deus de Abraão, 

de Israel, dos poetas e também do profetas é Deus missionário. Os Evangelhos 

terminam com forte ênfase missionária, e o livro de Atos é o cumprimento do 

Ide de Jesus. O que significa cumprir a missão hoje? Quais são as formas de 

cumprir a missão? Quem pode cumprir a missão? Como cada filho de Deus 

pode evangelizar? Como fazer missões sem sair de casa/ Cremos que todas 

as estratégias evangelísticas propagadas e experimentadas por várias igrejas 

locais e organizações missionárias soa válidas, desde que estejam em conso-

nância com a essência do Evangelho e com a natureza da Igreja, o corpo de 

Cristo. 

          A missão da Igreja precisa levar em consideração a necessidade de con-

servar os frutos colhidos. O discipulado não é apenas um assunto pata título de 

livro ou tema de congresso. A prática do discipulado é parte integrante e inse-

parável da Grande Comissão: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as na-

ções” (Mt 28.19). Sem discipulado a igreja não será composta de verdadeiros e 

frutíferos seguidores de Jesus cristo. 

         Congressos missionários tem marcado a nossa geração(século XXI) nas 

igrejas evangélicas brasileiras nos últimos anos. Os principais líderes evangéli-

cos estão sempre envolvidos como organizadores e preletores, reafirmando a 

principal missão da Igreja do senhor Jesus cristo: anunciar entre as nações a 

glória de Deus. 

         Russell Schedd afirmou que “missões é a prioridade de Deus”. Barbara 

Burns declarou que a razão mais importante para se fazer missões é a glória 
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de Deus. “Para Deus ser glorificado”, enfatizou ela,”a igreja de Jesus Cristo 

precisa obedecer, contextualizar e permanecer fiel”. É exatamente esse tríplice 

propósito desta argumentação; obediência, contextualização, fidelidade. 

 

MISSÕES SÓ HÁ TRES COISAS QUE VOCE PODE FAZER; 

FUGIR FICAR OLHANDO OU FAZER ALGO. 

 

     Nenhum assunto tem sido tão falado ultimamente como Missões. Mas, 

mesmo sendo tão falado é tão pouco compreendido e vivido. Há aqueles 

que se colocam contra pensando se tratar de alguma inovação. Existem 

também aqueles que fazem um “turismo” missionário, porque acham que 

este assunto está na moda e dá status a sua denominação. Mas existe 

ainda um terceiro grupo, e graças a Deus porque ele existe, que se preo-

cupa verdadeiramente com missões, não pensando em missões só como 

moda ou para status, mas com um profundo e verdadeiro amor pelas almas 

perdidas. Fala-se tanto em missões, mas existe tão pouco amor pelos per-

didos, se consagra tantos missionários, mas cada vez é menor o numero 

de missionários no campo trabalhando. Nossos púlpitos estão cheios de 

obreiros, enquanto nos campos e valados deste mundo milhões morrem 

sem ao menos ouvir uma vez do amor de Deus.De que maneira estamos 

fazendo missões? Muitas igrejas estão cheias de missionários, mas será a 

igreja é lugar de missionário?? 

Às vezes fico impressionado com a dureza dos nossos corações. Já tenho 

falado de missões em vários lugares e o que tenho visto me entristece. En-

tristece de ver a frieza com que nós, evangélicos, tratamos o destino eterno 

das almas, como somos capazes de nos preocupar com o nosso ego, e 

pouco nos importar com milhões de almas que estão perdidas e se perde-

rão para sempre. Se partirem hoje morreram se Deus, sem paz, sem sal-

vação, isto sem falar em milhões de hindus, budistas, mulçumanos que 

nunca ouviram sequer falar uma única vez. E nem ao saber de tudo isso fi-

camos comovidos em nossos corações a cumprirmos o ide de Jesus, há 

outros que ao ouvir sobre missões choram, se emocionam, fazem propósi-

tos, e não há nada de errado nisso. O problema é que no outro dia não so-

brou mais nada, aquele sentimento passou, ficou apenas no passado, não 

gerou nenhuma atitude, nenhuma ação, era apenas emocionalismo. Só 

que missões é amor pelas almas perdidas, é a chama do Espírito Santo 

que arde em nossos corações; mais do que um privilégio(I PE 1.12) é tam-

bém uma obrigação (I Co 9.16) de cada crente em Jesus. As emoções ten-

dem a passar. A serem esquecidas. Mas o amor pelas almas é permanen-

te. Ele arde em nossos corações, e leva-nos a tomar uma atitude séria di-

ante de missões, leva-nos a sacrificar em favor das almas perdidas. Muitos 

movimentos se levantaram e hoje já não existem, pois era apenas emocio-

nalismo, e emoções passam. Portanto, é necessário algo mais forte, algo 
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que nos faça prosseguir com determinação, abnegação e coragem. É ne-

cessário sentir como o apostolo Paulo - dores de parto. Sim sentir dores de 

parto até que geremos filhos espirituais, e isso significa ter amor pelas al-

mas. 

Missão esta em toda a Bíblia. 

 

Falamos que missões esta em toda a Bíblia, pois missões esta no cora-

ção de Deus. Normalmente os estudos de missões começam em Ma-

teus 28 ou no livro de Atos dos apóstolos. Porém iniciaremos com a pró-

pria criação. 

 

1.Na criação o Deus missionário. 

     Porque Deus criou o homem? Sabemos que a resposta é múltipla. Den-

tre elas, esta o fato de que Deus criou o homem para o louvor de Sua glória 

(Is 43.7). 

1.1. Criados à imagem de Deus para refletir a glória de Deus 

ao mundo(Gn 1.27).   

 

O ponto alto da obra de Deus foi a criação da raça humana. Assim sen-

do, cada ser humano compartilha de origem e dignidade afins. Nenhum 

povo é superior a outro. Todos são dignos de ouvir a mensagem da sal-

vação- e cada povo será julgado pelo senhor (sl 7.8). Que bases tre-

mendas para a proclamação da soberania de Deus sobre toda a Terra! 

É fascinante perceber como essa verdade está se concretizando em 

nossos dias(2014). Por exemplo; na Índia, entre os dalits, os chamados 

intocáveis, gente que pertence a uma casta desprezada, a igreja tem 

crescido muito segundo informação do ministério “Patmos Ministries, 

Pastor Daniel Índia”. Deus não despreza ninguém. Todos são criados à 

imagem Dele, portanto são capazes de entender e receber a mensagem 

da salvação por meio de Jesus cristo, Aquele por intermédio de Quem 

tudo que existe foi feito (Jo 1.1-4; Hb. 1.1-3). Alguém já disse que nossa 

mensagem é do tipo “tamanho único” – a mesma mensagem serve para 

todos os povos em todos os lugares, em todas as épocas: o Evangelho é 

o poder de Deus para a salvação de todos os que crêem (Rm 1.16. Ver 

também At 4.12). 

 

 

1.2. Criados para multiplicar a espécie e encher a terra. 

“Homem e mulher os criou” (Gn 1.27). “E Deus os abençoou e lhes dis-

se: Sede fecundos, multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a”. Essas pa-

lavras têm dado dor de cabeça a muita gente, desde questões sobre o 

gênero e controle de natalidade até sobre ecologia. É bom destacar a 
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distinção de gênero que a Bíblia apresenta: “homem e mulher os criou” 

(Gn 1.27). Os dois se completam, se relacionam, se ajudam. E nossa 

missão cristã hoje se estende às famílias. Quantas famílias estão em 

crise! Pense um pouco naquelas que aparecem em reportagens jornalís-

ticas: empobrecidas no interior  do Brasil; famílias africanas desfeitas por 

causa da AIDS; desesperadas por causa dos filhos viciados; famílias 

que nunca ouviram falar de Cristo, sequer uma vez; famílias cristãs em 

países onde há perseguição, e que sofrem com a ausência do pai que 

está preso. Pensemos um pouco também na população mundial. Somos 

bilhões agora! Como enchemos toda a terra! O campo missionário é vas-

to. 

 

1.3. Criados para cultivar e guardar a terra (Gn 2.15)    

 

Esse versículo é parecido com Gênesis 1.28 e trata do mesmo assunto, 

que é a missão dada por Deus à raça humana de cuidar do perfeito meio 

ambiente em que Ele nos colocou. Tal missão se expande até o dia glo-

rioso da nossa redenção final quando a criação também será redimida 

(Rm 8.18-23). O ser humano tem a função de preservar a terra. Às ve-

zes essa missão é chamada de nosso mandado cultural. Não há duvidas 

que as tarefas de Gênesis 1.28 juntamente com as de Gênesis 2.15 re-

presentavam muito trabalho para o homem. Deus declarou que não era 

bom que o homem estivesse só (Gn 1.18), tentando tocar a vida sozinha 

e fazer todo o trabalho sem alguém que o ajudasse. Ele precisava de 

companhia, mas também de uma ajuda. 

 

 

       2.  Na queda o Deus missionário.                                  

      Mesmo após ter desobedecido a Deus e ter permitido a entrada do 

pecado no mundo, o homem continuou sendo alvo da graça e da miseri-

córdia de Deus. 

 

2.1 O primeiro anúncio do evangelho. 

       Num triste dia, a festa da comunhão com Deus acabou. O pecado 

passou a ser parte da realidade humana graças às atitudes de rebelião e 

desobediência do casal. Veja que conseqüência triste! Eva se deixou en-

redar pela argumentação da serpente (Gn 3. 2-4); desconsiderou a orien-

tação de Deus – uma tentação espiritual. A mulher passou a fitar o fruto, 

achando-o atraente, e deduziu que comer seria um ótimo negócio – uma 

tentação mental, intelectual. Depois foi só comer- uma tentação física ´- e 

dar a Adão (Gn 3.6) – uma tentação social, partilhada pelos dois. Essas 

quatro dimensões da primeira tentação, e que são trabalhadas por alguns 
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comentaristas bíblicos, de fato abrangem todas as dimensões da vida do 

ser humano. Somos seres espirituais, racionais, físicos e sociais.  

          O ensino bíblico é claro: o pecado afeta cada um desses aspectos 

do nosso ser, e aquela queda inicial atingiu cada ser humano em todos os 

lugares (Rm 5.12). Como escreveu C.S.Lewis, o ser humano passou a ser 

“um horror a Deus e a si mesmo e uma criatura mal adaptada ao universo, 

não porque Deus assim o fizesse, mas porque ele a si mesmo se fez atra-

vés do mau uso de seu livre arbítrio”.  

          O ser humano, criado por Deus, se rebelou e se alienou. Essa é a 

base para a nossa missão cristã. Antes de pregarmos as boas notícias, 

precisamos dar as más: que nossa desgraça é total. Os seres humanos 

precisamos urgentemente do Salvador!. Quando aconteceu a desobediên-

cia, a queda, Deus agiu, ao andar no jardim “pela viração do dia”  (Gn 3.8) 

para encontrar o casal (3.9). Nesse ponto, Deus Se revelou missionário, o 

primeiro missionário! Ele foi ao lugar onde o homem perdido estava (tomou 

a iniciativa) e prometeu a cura para o mal do pecado – viria o Salvador, A 

quele  que, embora ferido, de modo aparentemente fatal, na cruz do Calvá-

rio, de fato desferiu o golpe mortal em Satanás. E, na Segunda vinda do 

Senhor Jesus, “o Deus da paz...esmagará debaixo de vossos pés a Sata-

nás” (Rm 16.20). 

 

2.2 A provisão de Deus para a comunhão do casal. (Gn 3.21)  

É impressionante pensar no Deus de toda glória, no poderoso criador, cur-

vando–Se a ponto de perceber que Adão e Eva estavam descobertos. 

“Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, 

que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra?” (Sl 113. 5-

6). 

Antes da queda, o casal vivia numa inocência total, e sua nudez era uma 

expressão daquele estado (Gn 2.25). Depois da queda, porém, a nudez 

pública veio a ser sinônimo de pecado e culpa (Gn 3.7; 9,23). O casal sen-

tiu isso e logo tratou de se cobrir. O ser humano, mesmo com a ajuda do 

mais habilidoso alfaiate que se possa imaginar, nunca poderá fazer uma 

roupa que cubra o pecado e a culpa (Ef 2.8). Vale lembrar que uma das 

marcas das religiões não cristãs é justamente esta: ensinam como fazer 

“roupas”! Entretanto a única “roupa” que cobre mesmo é a de Deus. “É 

grande o meu prazer no Senhor! Regozija-se a minha alma em meu Deus! 

Pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto 

da justiça” (Is 61.10 NVI). 

Mais uma vez, o ato singelo de Deus é uma mensagem fortemente mis-

sionária, que serve de motivação para pregarmos as boas-novas de 

nosso Deus às pessoas de outra religiões, dizendo-lhes que o Deus da 

Bíblia é “poderoso para...vos apresentar..imaculados diante da sua gló-
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ria” (Jd 24). Ele nos veste com “roupa limpa”, lavada no sangue do Cor-

deiro, feita sob medida para cada um, que é a justiça de Cristo 

 

O cuidado de Deus para que Homem não viva eternamen-

te no pecado. (Gn 3.22-24) 

 

Embora coberto por Deus (Gn 3.21). o primeiro casal ainda amargava as 

conseqüências de sua desobediência, e “a espada que se revolvia”(Gn 

3.24) estava a dizer que havia jeito de entrar novamente no Jardim do 

Éden. O caminho até  árvore da vida estava interditado. Logo, o fim ine-

vitável é a morte. (Gn 3.22). Um comentarista assim se expressa: “Cada 

pormenores deste versículo [24], com sua chama e espada, e o girar por to-

do caminho exclui vigorosamente o pecador. Seu caminho de volta é mais que 

difícil; sofre resistência; o homem não pode salvar-se”. 

Se Deus tivesse permitido que o homem vivesse eternamente no estado de 

pecado, a Terra teria virado Inferno! Parece contraditório, mas pode-se dizer 

que condenar o homem a morte foi um tipo de golpe de misericórdia da parte 

de Deus. Se as coisas nem sempre são boas, é lembrar que podia ser, muito 

piores.  

 

A GRANDE COMISSÃO. 

 

Particularmente este tema é o meu preferido, ele nos traz uma verdade 

muito forte, verdade esta que nos faz refletir e chegar à seguinte pergun-

ta; de quem é a responsabilidade de “IR” pregar o evangelho? Vamos 

aprender nesses textos que Jesus deixa bem claro que é para todos 

aqueles que professam a fé Nele, e que não é somente pregar temos 

outras tarefas a serem cumpridas.  

Isso quer dizer que você que esta lendo agora nesse momento tem esta 

responsabilidade. Fazer missões é mandamento bíblico. Trata-se de 

uma ordem bíblica imperativa e não meramente um parecer ou uma re-

comendação. É algo que não depende mais de mandamento específico 

ou de receber uma visão especial da parte de Deus para iniciar a obra 

missionária. Essa ordem é bíblica (1Co 9.16). Essa mensagem de sal-

vação é para ser pregada a “todo o mundo” (Mc 16.15), até aos confins 

da terra, mediante a atuação do Espírito Santo (At 1.8). 

Essa incumbência foi dada a Igreja. Porém, é necessário buscar a dire-

ção do Espírito Santo para saber como realizar tal tarefa. 

 

VISÃO MISSIONÁRIA – A GRANDE COMISSÃO. 

Registrada nos quatro Evangelhos e repetida em Atos. (Mt 28.18-20, Mc 

16.15-20, Lc 24.46-49; Jo 20. 20-22 At 1.8). Essas diferentes narrações 

se completam entre si apresentando um resumo dos elementos básicos 
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para missões. As últimas palavras de Jesus, após a ressurreição e antes 

da ascensão, foram registradas pelos quatro evangelistas como a Gran-

de Comissão para aqueles que continuariam a Sua obra. Naturalmente 

todo o evangelista registra a ordem do Senhor de acordo com a própria 

compreensão, mas todos os quatro têm o mesmo enfoque: evangelizar 

todos os povos da terra, sem preconceito de classe, raça, sexo, ou reli-

gião. Nos lábios de Jesus, a Grande Comissão expressa o amor cósmi-

co de Deus pela humanidade- “Porque Deus amou o mundo de tal maneira 

que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas 

tenha a vida eterna” ( Jo 3.16) A ordem engloba todas as nações, todas 

as coisas,todos os tempos. 

 

HARMONIA DOS EVANGELHOS NA GRANDE COMISSÃO. 

Cremos que uma continua reflexão na missão da Igreja no mundo é ne-

cessária para que os crentes não percam a visão evangelística. Jesus 

disse a Zaqueu: “Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o per-

dido”. (Lc 19.10). Por isso, propomos abordar a Grande Comissão nos 

quatro Evangelhos, na perspectiva da missão de Jesus na Terra e que 

todos os evangelistas compreenderam a sua missão. 

Mateus 28.19-20:  

 “Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em 

nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a observar 

todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convos-

co todos os dias, até a consumação dos séculos”.  Eu poderia talvez 

simbolizar o que Mateus descreve como o trabalho de um “abajur”. Ma-

teus dá ênfase em ensinar, mostrando que devemos testemunhar às 

pessoas que estão ao nosso redor, quem Deus é, o que Ele faz, o que o 

Seu o amor de Deus representa. Pense nisso: fazer discípu-

los(discipulado) não é algo que se restringe ao mundo evangélico. Você 

pode ter pessoas que estão à sua volta e que estão seguindo seus pas-

sos. Mas não tem o que você possui que é o Senhor Jesus e o Espírito 

Santo. Essas pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho e des-

cer à águas, testemunhando do arrependimento dos seus pecados e 

firmando o compromisso de seguir a Jesus como Senhor e Salvador.  

 

 

 Marcos 16.16-18:  

“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatu-

ra. Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será conde-

nado. E estes sinais acompanharão aos que crerem: em meu nome ex-

pulsarão demônios; falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e se 

beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porão as 

mãos sobre os enfermos, e estes serão curados”. Livro de Marcos é o 

único que faz referência à palavra evangelho: “Ide e pregai o evange-
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lho”. É o único que traz a ordem de todos, Marcos trata somente do ir 

pregar o evangelho a todos e todos devem ir “IDE”.Será mesmo que é 

só uma questão de contexto, ou de lingüística, ou será que há algo a ser 

revelado? Cada um desses três homens descreveram sobre a Grande 

Comissão inspirados pelo Espírito Santo, para trazer algo a todos, em 

todos os tempos e eras. Eles revelaram o que o Espírito queria transmitir 

à igreja. 

 

 Lucas 24.47-49:  

“E que em seu nome se pregasse o arrependimento para remissão dos 

pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois teste-

munhas destas coisas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu 

Pai; ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder”. 

O evangelista Lucas descreve a Grande Comissão de forma mais direta, 

indo direto ao ponto da questão: Você quer aceitar ou não? Vida ou mor-

te? Céu ou inferno? É o tipo de evangelismo mais persuasivo, que cha-

ma a pessoa para tomar uma decisão.  
 

João 20.21:  

 Em João João 20.21, após sua ressurreição, Jesus se expressou assim: 

“Paz seja convosco; assim como o Pai me enviou, também eu vos envio 

a vós.” João destaca a certeza de ser enviado por Jesus Cristo a todas 

as criaturas e pregar o evangelho, tendo em vista que não há pessoas 

determinadas por ELE para ouvir do evangelho, dar a entender que o 

evangelho teria que ser pregado para todos os homens na face da terra. 

Assim João confirma o “IDE” de Jesus através deste versículo. 

 

 

 

A TRÍPLICE COMISSÃO DE JESUS À IGREJA. 

(At 1.8) 

Missões (evangelizar) é a obra mais importante da igreja. Jesus antes 

de voltar aos céus enviou os discípulos a pregar o evangelho a toda cria-

tura e a ensinar a sua Palavra em todas as nações da terra. Ele falou 

que o evangelho seria pregado no mundo todo para testemunho a todas 

as nações, antes do fim.  

Deus tem o propósito de salvar o mundo. Ele traçou um plano perfeito 

para a redenção da humanidade. Enviou o seu filho para morrer pelos 

nossos pecados. 

Após a sua morte e ressurreição, Cristo voltou para os céus, em seguida 

o Espírito Santo foi enviado para dar continuidade ao plano de Deus. 
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A missão e o crescimento da Igreja não dependem da vontade humana 

nem da decisão de um líder qualquer. Se nós não fizermos a obra, ou-

tros farão, porque a obra pertence a Deus. 

O evangelho será pregado independentemente da nossa boa ou má 

vontade de pregar. Deus se utiliza de pessoas que se predispõem a fa-

zer missões. 

Até que ponto a igreja tem obedecido esta ordem cumprindo sua res-

ponsabilidade? Toda igreja precisa estar envolvida com a obra de Mis-

sões(evangelização), porém isto exige fé, visão espiritual, paixão pelas 

almas e, sobretudo, investimento. Para iniciar um trabalho numa igreja, é 

necessário primeiramente que, aquelas pessoas interessadas em fazê-

lo, compreendam a vontade de Deus em relação ao assunto e estejam 

prontas para investir tempo e dinheiro. 

A relevância da evangelização mundial como tarefa prioritária da igreja 

pode ser percebida na ênfase que Jesus deu ao assunto nas páginas do 

Novo Testamento. Repedidas vezes Ele ordena aos Seus discípulos que 

saiam pelo mundo para anunciar as boas novas do evangelho. 

 

Erguei os olhos e vedes os campos 

Depois do encontro com Jesus à beira do poço de Jacó (Jo 4.5-26), a 

mulher samaritana compartilhou com seu povo o que lhe havia sido 

anunciado. A notícia se espalhou, e os samaritanos ficaram ávidos para 

saber mais sobre aquele Jesus. Eram corações prontos para acolher as 

boas novas do evangelho. É a esse fato que Jesus Se refere quando 

diz: “Erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a cei-

fa”. 

Uma igreja com visão missionária vê o mundo como Jesus viu aquelas 

pessoas em Samaria: prontas para a colheita espiritual, sedentas da 

mensagem do evangelho. Infelizmente, muitas igrejas só enxergam o 

que os discípulos viam naqueles dias: um campo ainda verde, pois falta-

vam quatro meses até a ceifa. Jesus,porém, viu pessoas exaustas, dis-

persas e desorientadas como ovelhas sem pastor, carentes da graça. 

Erguer os olhos é parte da Grande Comissão, é a atitude que Jesus es-

pera da Sua Igreja!  

 

Rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. 

(Mt 9.35-38) 

O êxito de uma grande colheita leva em conta o labor e o número dos 

trabalhadores. Jesus declarou aos Seus discípulos: “A colheita é grande, 

mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que 

mande mais trabalhadores” (NTLH). 

Assim com em Samaria, o evangelho, hoje, está sendo semeado das 

mais diversas maneiras em milhares de corações. Por essa razão, mais 

trabalhadores são necessários. Uma igreja com visão missionária não 
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cessa de orar para que o Senhor levante trabalhadores, e Ele os dá en-

quanto a igreja ora. Essa oração é tremenda exatamente por coincidir 

com a prioridade do plano de Deus. 

Ide por todo mundo 

(Mc 16-15) 

Quando falamos em ir aos ainda não alcançados pela salvação, Jesus é 

o perfeito exemplo de que dispomos. Ele procurava e ainda procura as 

pessoas onde elas estão. Jesus não espera que ela venha a Ele; antes, 

vai onde estão. “A chave para as almas das pessoas está pendurada em 

sua casa. Por isso é necessário ir até elas, procurá-las em sua vida coti-

diana, em sua aflições, em suas doenças, em sua solidão”- Samuel Kellr 

(Evangelho de Mateus, Fritz Rienecker, Comentário Esperança,p.166). A 

igreja do primeiro século foi mais longe. Em nossos dias temos perdido a 

visão missionária. Investir em oração por um avivamento missionário é a 

direção certa. Orar para que pastores, presbíteros, diáconos e demais 

líderes de uma igreja local sejam despertados para missões deve ser o 

alvo de cada cristão. Assim, toda igreja será desafiada. 

 

 

A IGREJA LOCAL E MISSÕES. 

 

De todas as fazes de missões a mais difícil em ser falada é esta. 

A igreja local é a formadora de opiniões quando se diz respeito a mis-

sões, vejamos o fato concreto, quando falamos em uma igreja local pre-

cisamos dividir em: A igreja local filial e a igreja local matriz. Temos duas 

situações diferentes em relação à administração, uma o seu responsável 

é o pastor auxiliar e a outra o pastor presidente. A dificuldade será a 

mesma se o pastor presidente não ama missões. O auxiliar poderá até 

amar missões, porém se o pastor presidente não amar missões ele será 

uma pedra de tropeço para o crescimento da igreja em relação a mis-

sões. Em umas das aulas que presenciei em missões o professor falou o 

seguinte; “Se o seu pastor não ama missões saia desta igreja e vai para 

outra que ame missões”. A relação do pastor dirigente ou o presidente 

em missões tem que haver um liame entre eles, pois se não for assim 

não haverá missões. Deixa eu explicar melhor; o responsável pela igreja 

sendo ele auxiliar ou não tem que amar missões. Se você que é membro 

e ama missões esta numa igreja que o seu responsável não ame mis-

sões saia desta igreja e vai para a outra que o responsável ame mis-

sões. 

Quando entramos na tarefa de fazer missões passamos a participar de 

batalhas; o trabalho missionário (evangelizar) é uma batalha espiritual 

que arranca vidas das mãos de Satanás, transportando-as para as mãos 

de Jesus. 
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A nossa posição nesta batalha, em Efésios 1.19-22 é muito claro, fala 

sobre a posição de Cristo após a ressurreição. Deus o colocou a sua di-

reita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, domí-

nio e poder. Submeteu tudo aos seus pés. 

Jesus Cristo é o dominador de todas as coisas, é Ele quem controla o 

poder de Satanás, não existe e nunca existiu uma luta entre Deus e o 

Diabo. Que é o diabo para lutar contra Deus, o Todo – Poderoso? Existe 

sim, uma tentativa de Satanás e suas hostes em fazer com que os súdi-

tos do Grande Rei desanime e sintam-se derrotados. A batalha final já 

foi ganha, não podemos ser derrotados, Satanás sabe disso e procura 

fazer com que percamos a batalha, mas a vitória na guerra é nossa por 

Jesus Cristo. 

Nossa armadura (Ef 6.10-20), o texto fala de nossa armadura nesta 

guerra, este armamento nos fará vencedores contra o diabo e suas hos-

tes. 

Estratégias (Mateus 16.18), derrubar as portas da fortaleza de Satanás, 

entrar no reino das trevas para livrar vidas (almas) da garras do diabo. 

Marcos 3.27- Amarrar o inimigo e tomar os bens, garantir os bens to-

mados através do discipulado e resistindo ao inimigo. 

 

Dentro da batalha. 

Os que se encontram nesta batalha e os que estão na linha de apoio, 

são os que oram e contribuem regularmente com os missionários; são 

pessoas comprometidas com a obra de Missões. 

 

 Linhas dos que só atacam aos domingos- são pastores e igre-

jas que não têm testemunho pessoal do trabalho, na escola, na 

vizinhança, etc..E só convidam as pessoas para virem à Igreja 

aos domingos para ouvirem um sermão evangelístico. 

 Linha dos que atacam uns aos outros- são os crentes que fi-

cam brigando entre si, discutindo o problema do denominaciona-

lismo, formas de batismo, posições teológicas, ete..Nosso inimigo 

não é o irmão de outra Igreja e sim o diabo. 

 Linha dos que estão construindo templos- aqui estão os que 

perderam o objetivo e o propósito da Igreja, coloca em primeiro 

lugar a construção de templos, desejam perpetuar seu nome na 

cidade ou denominação através de importantes edifícios. 

 Linha dos saldados feridos- são aqueles que só trazem pro-

blemas para as igrejas. Sempre problemáticos, trazem questões 

complicadas, desejando receber atenção especial. O soldado fe-

rido dá muito trabalho do que o soldado morto. 

 Linha dos que não sabem que estão em guerra- são aqueles 

que só pensam em ganhar dinheiro e acumular tesouros na terra. 
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É composta de crentes indiferentes quanto ao progresso do 

Evangelho. 

 Linha dos que estão na frente do trabalho- são os missionários 

que estão no campo evangelizando e ganhando almas para Cris-

to. São aqueles que adentram em território inimigo para ver o 

Reino de Deus se expandir.                   

 

 Precisamos viver a prática de missões na Igreja local fazendo prega-

ções missionárias, sim é o apelo para os crentes se tornarem missioná-

rios; contribuintes e sustentadores da obra missionária; para iniciarem 

grupos de oração intercessora por missões; para que os pais dediquem 

seus filhos à obra missionária assim como Deus colocou Seu Filho para 

salvar o mundo. 

 

MISSÕES SÓ HÁ TRES COISAS QUE VOCE PODE FAZER; FUGIR 

FICAR OLHANDO OU FAZER ALGO. 

 

Como você ver missões? 

Isso vai determinar o seu trabalho para a salvação de almas. Alguém es-

ta aguardando a sua resposta. Não demore em responder, pois o tempo 

esta acabando e os campos estão brancos para a ceifa. 

Pr.Alexandre Pessanha da Silva                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

   

  

  


