CUMPRINDO O IDE DE JESUS
Introd.: A ordem missionária de Jesus não foi dada apenas aos apóstolos e discípulos que
com ele estavam naquela ocasião, ou somente à Igreja Primitiva.
Quando o Senhor deu esta ordem Ele não estava pensando apenas em um grupo ou denominação em especial. Ele estava falando para a sua Igreja composta de crentes de todas as
nações, tribos, povos e línguas de todas as épocas: Is 52.10 “O Senhor desnudou o seu santo braço
à vista de todas as nações; e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus”.
Cumprir o ide de Jesus é o nosso dever: Mc 16.15 “E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e
pregai o evangelho a toda criatura” Mt 28.19,20 “Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 20 ensinando-os a observar todas as
coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos
séculos.

1. A RESPONSABILIDADE DA IGREJA COM A OBRA MISSIONÁRIA
a. A responsabilidade de preparar, At 13.1-3 “Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e
mestres, a saber: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colaço de Herodes o
tetrarca, e Saulo. 2 Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo:
Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. 3 Então, depois que jejuaram,
oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram”.
At 6.6 “...e os apresentaram perante os apóstolos; estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos”.
Ef 4.11-13 “E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e
outros como pastores e mestres, 12 tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do
ministério, para edificação do corpo de Cristo;13 até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno
conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de
Cristo”
b. A responsabilidade de enviar, Mc 16.15 “E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o
evangelho a toda criatura” Mt 28.19,20 “Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações...

Rm 10.14,15 “14 Como pois invocarão aquele em quem não creram? e como crerão naquele de
quem não ouviram falar? e como ouvirão, se não há quem pregue? 15 E como pregarão, se não
forem enviados? assim como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas!
c. A responsabilidade de sustentar, Mt 10.10 “nem de alforje para o caminho, nem de duas
túnicas, nem de alparcas, nem de bordão; porque digno é o trabalhador do seu alimento”
d. A responsabilidade de orar, Ef 6.18,19 “com toda a oração e súplica orando em todo tempo
no Espírito e, para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica, por todos os santos, 19
e por mim, para que me seja dada a palavra, no abrir da minha boca, para, com intrepidez, fazer
conhecido o mistério do evangelho”.
1 Ts 5.25 “Irmãos, orai por nós”

e. A responsabilidade de se corresponder, Tt 1.1,4 “Paulo, servo de Deus, e apóstolo de
Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade que é segundo a
piedade, (4) a Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de
Deus Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador”.
“As responsabilidades da Igreja que envia missionários são grandes e assustadoras até;
mas o Senhor não nos deixa sós. Ele permanece no barco”

2. A GRANDEZA DA OBRA MISSIONÁRIA
a. Um grande desafio, Mt 9.35-38 “E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando
nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. 36
Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor.37 Então disse a seus discípulos: Na verdade, a seara é grande, mas os

trabalhadores são poucos. 38 Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua
seara.
b. Uma grande tarefa, Pv 24.11,12 “ Livra os que estão sendo levados à morte, detém os que
vão tropeçando para a matança.12 Se disseres: Eis que não o sabemos; porventura aquele que pesa
os corações não o percebe? e aquele que guarda a tua vida não o sabe? e não retribuirá a cada um
conforme a sua obra?”
Ez 33.6 “Mas se, quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o
povo, e vier a espada e levar alguma pessoa dentre eles, este tal foi levado na sua iniqüidade, mas o
seu sangue eu o requererei da mão do atalaia”
c. Uma grande autoridade, Mc 16.17,18 “E estes sinais acompanharão aos que crerem: em
meu nome expulsarão demônios; falarão novas línguas; 18 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”.
d. Uma grande mensagem, Rm 1.16 “Porque não me envergonho do evangelho, pois é o
poder de Deus para salvação de todo aquele que crê; primeiro do judeu, e também do grego”.
At 4.12 “ E em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado
entre os homens, em que devamos ser salvos”.
Mc 16.15 “E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura”.

e. Uma grande esperança, Dn 12.3 “ Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o
fulgor do firmamento; e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas sempre e
eternamente”
1 Co 15.41,42 “ Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas; porque uma
estrela difere em glória de outra estrela. 42 Assim também é a ressurreição, é ressuscitado em
incorrupção”

“O missionário deve estar ciente da sua sublime tarefa, e executá-la com a grandeza que
lhe é devida”.

3. A ABRANGÊNCIA DA OBRA MISSIONÁRIA

At 1.8 “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto
em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra”.
Devemos fazer missões em:
a. Todas as cidades, Mt 4.23 “E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho do reino, e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo”
Mt 9.35 “ E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades”.
Lc 8.1“Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e
anunciando o evangelho do reino de Deus; e iam com ele os doze”.
b. Todo o lugar, At 17.30,31 “30 Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância,
manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam; 31 porquanto determinou um dia
em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou; e disso tem dado
certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos”
Ap 5.9 “ E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos;
porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo
e nação”
c. Todas as partes, Mc 16.20 “ Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com
eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam”
d. Todo o mundo, Mc 16.15 “E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda
criatura”
Mt 13.38 “o campo é o mundo; a boa semente são os filhos do reino; o joio são os filhos do maligno”
e. Todos os dias, Mt 28.20b “e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos
séculos”

At 2.47 “louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor
os que iam sendo salvos”

“Devemos fazer missões, em face da sua abrangência, não apenas no aspecto visto acima. Mas,
no aspecto total da manifestação da graça de Deus levada a efeito através da vida e obra de um
missionário”.

4. CARACTERÍSTICAS DE UM MISSIONÁRIO
a. É conhecido por Deus, At 13.1-3 “Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a
saber: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colaço de Herodes o tetrarca, e
Saulo. 2 Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me
a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. 3 Então, depois que jejuaram, oraram e
lhes impuseram as mãos, os despediram”.
b. É separado por Deus, Jr 1.5 “Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que
saísses da madre te santifiquei; às nações te dei por profeta”
At 13.2 “Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separaime a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado”
c. É protegido por Deus, Jr 1.19 “E eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão; porque
eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar”.
d. É sustentado por Deus, 1 Rs 17.3,4,6,9 “Retira-te daqui, vai para a banda de oriente, e
esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. 4 Beberás do ribeiro; e eu tenho
ordenado aos corvos que ali te sustentem. 6 E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como
também pão e carne à tarde; e ele bebia do ribeiro. 9 Levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a
Sidom, e habita ali; eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente”
e. É confirmado por Deus, 1 Rs 17.24 “ Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és
homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade”.
1 Ts 5.24 “Fiel é o que vos chama, e ele também o fará”
f. É enviado pelo Espírito Santo, At 13.1-4 “Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e
mestres, a saber: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colaço de Herodes o
tetrarca, e Saulo. 2 Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo:
Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. 3 Então, depois que jejuaram,
oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selêucia e dali navegaram para Chipre.
g. É uma bênção para as nações, Jr 1.5 “Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e
antes que saísses da madre te santifiquei; às nações te dei por profeta”
Gn 12.1-3 “ Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai,
para a terra que eu te mostrarei. 2 Eu farei de ti uma grande nação; abençoar-te-ei, e engrandecerei
o teu nome; e tu, sê uma bênção. 3 Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei àquele que te
amaldiçoar; e em ti serão benditas todas as famílias da terra”

Conclusão: Para cumprir o ide de Jesus, o missionário precisa possuir amor, dedicação, determinação e preparação. Além destes requisitos, ter um bom conhecimento das Escrituras e noções de Antropologia Missionária.
Lembremo-nos de que esta é a mais gloriosa tarefa que podemos realizar.

ESTABELECENDO PRIORIDADES
Texto: Mt 6.25-34
Introd.: Todo homem ou mulher traz dentro de si mesmo uma maneira prórpia de relacionar-se
com o mundo a sua volta e também com as coisas espirituais. De maneira que cada um de nós
atribui ao que está à sua volta um grau de importância, de acordo com o seu interesse e necessidade. No nosso caso, a Bíblia nos exorta a termos acima de qualquer outro interesse, o Reino
de Deus: “Mas buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão
acrescentadas” (Mt 6.33). Anlisemos a ordem de Jesus e vejamos algumas coisas que nos impedem de buscar o Reino de Deus e também algumas bênçãos destinadas àqueles que o buscam:

I. JESUS INSISTE PARA QUE BUSQUEMOS O REINO EM 1º LUGAR
1. O verbo buscar subentende estar continuamente ocupado na busca de alguma coisa, ou
fazendo um esforço vigoroso e diligente para obter algo: Mt 13.45,46 “Outrossim, o reino dos
céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas; e encontrando uma pérola de grande
valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e a comprou”

2. Devemos orar para que em nós seja demonstrada a soberania e o poder de Deus em
nossas vidas:Fp 2.13 “Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a
sua boa vontade.” Cl 1.29 “ Para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera
em mim poderosamente”

3. Devemos orar para que o Reino de Deus se manifeste no grandioso poder do Espírito
Santo para salvar pecadores, para destruir a influência demoníaca, para curar os enfermos e
para engrandecer o nome de Jesus: At 4.31 “ E, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam
reunidos; e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus.”
At 2.42,43 “E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas
orações.
(43) Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos.

II. COISAS QUE NOS IMPEDEM DE BUSCAR O REINO DE DEUS
1. As riquezas, Mt 6.24 “Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar a um e
amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas”.

Servir à riqueza:
a. É dar-lhe um valor tão alto que colocamos nela a nossa confiança e fé
b. É esperar dela nossa segurança máxima e felicidade
c. É confiar que ela garantirá o nosso futuro (O rico insensato, Lc 12.18ss)
d. É buscá-la mais do que o Reino de Deus e Sua justiçaprimeiro
1 Tm 6.10,11 “Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores.

Conselho: (11)Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o
amor, a constância, a mansidão.

2. Os cuidados desta vida, Mt 6.25 “ Por isso vos digo: Não estejais ansiosos quanto à vossa vida,
pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber; nem, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis
de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário?”

a. Jesus não está dizendo que é errado o cristão tomar providências para suprir suas
futuras necessidades materiais: 2 Co 12.14 “ Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco,
e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós; pois não são os filhos que
devem entesourar para os pais, mas os pais para os filhos”.

b. O que Jesus reprova qui é a ansiedade ou a preocupação angustiosa da pessoa
que revela falta de fé no cuidado e proteção de Deus: 1 Pe 5.7 “Lançando sobre ele toda a vossa
ansiedade, porque ele tem cuidado de vós” Mt 6.30 “Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que
hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé?”

III. BÊNÇÃOS PROMETIDAS AOS QUE BUSCAM O REINO EM 1º LUGAR
1. São resgatados das trevas e transportados para o reino do Filho de Deus: Cl 1.12,13
“Dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos
tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado;

2. Recebem o sustento espiritual: Jo 6.27 “Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela
comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará; pois neste, Deus, o
Pai, imprimiu o seu selo.”

3. Suas orações são ouvidas: Sl 34.4 “Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, e de todos os
meus temores me livrou”

4. Prosperam: 2 Cr 26.5 “E buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, que o instruiu no temor
de Deus; e enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar” Sl 34.10 “Os leõezinhos necessitam e
sofrem fome, mas àqueles que buscam ao Senhor, bem algum lhes faltará”

5. Têm vida eterna: Lc 18.29,30 “Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que ninguém
há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que
não haja de receber no presente muito mais, e no mundo vindouro a vida eterna.

Conclusão: Faça um exame na sua consciência e descubra qual tem sido a prioridade ou as
prioridades da sua vida. Lembre de que Jesus não reinvidicou o 2º lugar. Ele quer ser sempre o
1º.
Quem sabe, há muito tempo você aceitou a Jesus mas ainda não O colocou como prioridade em
sua vida... Faça isto agora. Coloque o Reino de Deus em primeiro lugar e desfrute de todas as
bênçãos que Jesus nos prometeu. Amém!

