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Missões: a tarefa de toda a Igreja
Mateus 28:18-20 ECA:
Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na
terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu
vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até à
consumação do século.
O mandamento aos apóstolos é para fazer discípulos, "ensinando-os a guardar todas as
coisas que eu vos tenho mandado", incluindo-se então, este mandamento de "ide e fazei
discípulos".
Missões é a tarefa de toda a igreja. Não importa se atravessamos a rua ou atravessamos
o mundo, devemos estar cumprindo este mandamento de fazer discípulos.
Marcos 16:15-18 ECA:
E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem
crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais
hão de seguir os que crerem: Em meu nome expulsarão demônios; falarão novas
línguas; pegarão em serpentes; e quando beberem alguma coisa mortífera, não
lhes fará mal algum; imporão as mãos sobre enfermos, e os curarão.
Os sinais seguirão os que crerem: os crentes!
Temos de cumprir esta tarefa para que o Senhor Jesus pode voltar:
Mateus 24:14 ECA:
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as
nações. Então virá o fim.
Eu creio que nesta geração temos os melhores missionários que este mundo já viu. O
inimigo acha que ele está vencendo a guerra contra os adolescentes nas favelas, mas ele
está preparando muitos missionários que serão enviados às nações do mundo.

"Dai-me cem homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu
abalarei o mundo." - John Wesley

Worldview: A visão do mundo
Missões é comunicação: anunciando a boa noticia de Jesus, o evangelho do Reino.
Para poder comunicar com um povo precisamos entender a sua "worldview", sua visão do
mundo.
Worldview é composto por quatro níveis;

No primeiro nível - o mais superficial - temos o comportamento: língua, costumes, rituais,
etc.
No segundo nível temos os seus valores, que influenciam o seu comportamento. Pode ser
que eles não conseguem verbalizar os seus valores.
No terceira nível temos as suas crenças, as suas respostas à pergunta "o que é a
verdade?" ou "o que é verdadeira?" Estas crenças determinarão os valores que, em
seguida, determinarão seu comportamento.
No nível mais profundo - o quarto nível - temos a pergunta: "o que é real?" A sua resposta
à esta pergunta determinarão suas crenças, seus valores e seu comportamento.
Uma outra forma de expressar esta pergunta será: "quem (ou o que) tem o poder?".
Em Mateus 28:18 Jesus disse que Ele tem todo poder.
Os adolescentes - sejam os de famílias evangélicas no Brasil ou os muçulmanos na norte
da África - precisam experimentar o poder de Deus por si mesmos, para poderem
responder a esta pergunta.

Encontros poderosos com um Deus poderoso vão mudar nossas crenças, nossos valores
e nosso comportamento, ex. Saulo na estrada de Damasco (Atos 9). Paulo em Corinto (1
Coríntios 2:4-5, Atos 18).
As três "comissões" para missões falam sobre o poder de Jesus:
 Mateus 18: "É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide.."
 Marcos 16: "E estes sinais hão de seguir.." / "Então os discípulos partiram, e
pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a sua
palavra por meio dos sinais, que a acompanhavam." (20)
 Atos 1:8: " Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis
minhas testemunhas...
Preparando para missões
Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas
testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os
confins da terra. - Atos 1:8
"Uma viagem de avião não muda ninguém".
Missões têm que começar em casa.
Em Atos 1:8 nós vemos uma progressão no chamado missionário:
 Jerusalém - a cidade onde os discípulos estiveram
 Judéia - sua região
 Samaria - uma outra cultura, perto de casa
 finalmente, os confins da terra
Viagens missionárias
Ganhamos uma visão para as pessoas com quais nós andamos. Viagens missionárias de
curto prazo nos ajudam ganhar uma visão para missões, para outros povos.
Jesus é o salvador do mundo inteiro - nossa visão deve ser bem mais focalizada!
Precisamos ter uma "visão celestial" - Atos 26:19.
"Escuta o Espírito Santo e faça o que Ele manda."
Deus vai usar todos os nossos dons, espirituais e naturais.
O Propósito de Missões
Missões é adoração: João 4, Apocalipse 7:9. É tanto um ato de adoração (fazemos para
Jesus) como um chamado a todos os povos para adoração.
"Para que o Cordeiro possa ter a recompensa por seu sofrimento" - os moravianos.

Sustento financeiro e intercessão
"Onde Deus leva, Ele alimenta, onde Ele guia, providencia"
"Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: Que comeremos? Que beberemos? ou: Com
que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo vosso Pai
celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a
sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." - Mateus 6:31-33
Mateus 10:1-16 Jesus enviou os discípulos sem recursos mas com uma promessa
(também Lucas 10).
A provisão de Deus é confirmação do chamado. Ele sempre provará a nossa fé, a nossa
fidelidade. Precisamos ser fiéis no pouco, para que Ele pode nos confiar mais (Lucas
19:17).
"Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não
colherá" - Eclesiastes 11:4 NVI.
Sustento vem das pessoas que nos conhecem. Talvez elas não terão nossa visão, nosso
chamado, porém conhecem a gente e nos apoiam em nossa missão.
Paulo e Barnabé foram enviados pela sua igreja local (Atos 13) e depois prestaram contas
da sua viagem missionária à igreja (Atos 14:26-28).

