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9. Nossa missão (3 Trimestre de 2014—Ensinos de Jesus) 
 
Material bíblico: Mt. 5:14–16; Lc. 24:48, 49; Jo. 20:21; Mt. 28:19, 20; Ap. 14:6–12; 
Mt. 24:14. 
 
Citações 

• O Espírito de Cristo é o espírito das missões e quanto mais perto chegarmos 
dEle, mais intensamente missionários nos tornamos. Henry Martyn 

• A Palavra de Deus não é apenas para consumo interno, mas é também para 
exportação. William Freel 

• O testemunho não é o sinônimo de  autobiografia! Quando estamos realmente 
testemunhando, não estamos falando de nós mesmos, mas sobre Cristo. John 

R. W. Stott 
• A maior e definitiva finalidade do Evangelismo não é o bem-estar dos 

homens, nem mesmo sua bem-aventurança eterna, mas a glorificação de Deus. 
R.B. Kuiper 

• Qual é a primeira hipótese para o evangelismo? Que Deus está lá, que é o tipo 
de Deus que a Bíblia diz que Ele é e que Ele não foi silencioso, mas nos deu a 
verdade proposicional. Francis Schaeffer 

• O evangelho não é mais que um “ativo congelado” a menos que seja 
comunicado. J.B. Phillips 
 

Perguntas 
 Qual é a nossa missão? Pensando em Cristo e em Sua missão, o que podemos 
aprender com isso? Em nossa missão, quais são os pontos positivos e negativos? No 
que nunca devemos falhar em enfatizar? Qual é a nossa missão mais ampla diante de 
todo o universo? Como podemos responder às acusações contra Deus? Como somos 
um espetáculo para os anjos e a humanidade? 
 
Resumo bíblico 
 Jesus nos diz que nossa missão é ser uma luz para o mundo (Mateus 5:14-16), 
e para sermos testemunhas de Jesus (Lucas 24:48, 49). Jesus nos envia da mesma 
forma como Ele foi enviado (João 20:21). Mateus 28:19, 20 nos diz para ir a todo o 
mundo e fazer discípulos de Jesus. A mensagem dos três anjos em Apocalipse 14:6-12 
refletem nossa compreensão da nossa missão. “E este evangelho do Reino será 
pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim.” 
Mateus 24:14 (FBV). 
 
Comentários     
 Como podemos definir a nossa missão? Isto pode ser dito de muitas formas, 
mas e quanto à isso: “seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é 
a cabeça, Cristo.” Efésios 4:15 (FBV). Primeira pergunta: o que é a verdade? 
Resposta: é a verdade de Deus, a verdade sobre Deus. Pergunta: podemos falar a 
verdade sem amor? Resposta: somente desvirtuando a verdade. Pergunta: podemos 
falar em amor sem a verdade? Só distorcendo o significado do amor de modo que não 
seja a verdade. E assim por diante. Em última análise, tudo gira em torno de sermos 
testemunhas de Deus, representá-lo corretamente, compreender e identificar Seu 
caráter, aceitando e concordando com Ele, porque Ele realmente faz sentido! 
 Verdade. Essa palavra tão difícil, essa ideia de realidade, retidão e do absoluto 
que é tão difícil de definir. - O que é a verdade? Perguntou um famoso agente do 
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mentiroso original, e não fazendo uma pausa para a resposta e sem saber que a 
Verdade estava bem na frente dele. 
 - Eu sou a verdade. O que Jesus quis dizer com isso? E sobre caminhar na verdade e 
permanecer na verdade e a verdade nos libertará? 
 Por que Jesus veio? Assim, poderíamos ver, conhecer e compreender a 
verdade. Pois todas as mentiras tinham nos cegado à Deus, de modo que não 
podíamos ver. Por causa do jeito que somos, preferimos as mentiras, e preferimos 
acreditar nelas. Não é verdade que “Uma mentira viaja ao redor do mundo enquanto a 
verdade está colocando suas botas”? Mas, como amigo e pai, Deus não poderia deixar 
isso assim. Por nossa causa, Ele tinha que ter certeza de que entendemos a diferença 
entre a verdade e a mentira. 
 Esta é a nossa missão: ser um espetáculo para todo o Universo. Não só falar a 
verdade, mas viver a verdade. Convencer não só por palavras, mas demonstrar através 
de ações.  
 Na verdade a nossa missão é a mesma que a de Jesus: mostrar através de 
nossas vidas e vivenciar o tipo de pessoa que Deus realmente é. Nós às vezes 
falharmos, não invalida essa ideia. Nossa missão é geralmente limitada em ganhar 
membros para igreja ou aumentar as ofertas, mas isso nunca foi o foco de Jesus. Ele 
queria ter certeza de que Deus estava sendo representado por Ele, porque, ao ser 
levantado, Ele atraiu tudo para Ele. Através de Seu amor abnegado, Ele provou além 
de qualquer dúvida que Deus é realmente o Ser amoroso que sempre foi e isso é 
exatamente o oposto do que o Diabo afirma.  
 O que nos convence? Isso afirma, ou evidencia? Jesus é a prova de Deus, e 
nós somos parte desse processo de prova. Assim como Deus é justificado perante o 
Universo, nós fazemos nossa parte. Em vez de limitar a nossa missão à nossa pequena 
esfera, vamos aceitar a missão de Deus de representá-lo da melhor maneira que 
podemos, o qual terá o resultado de convencer os outros e não por palavras, mas por 
demonstrar que Deus realmente se pode confiar! 
 
Comentários de Ellen White 
 A missão de Cristo na Terra foi revelar aos homens que Deus não é um 
déspota, mas um Pai celestial, pleno de amor e misericórdia para com Seus filhos. 
Referia-Se Ele a Deus usando o carinhoso título de “Meu Pai”. {Nos Lugares 
Celestiais, 9} 
 Foi missão de Jesus reconciliar os homens com Deus, e assim uns com os 
outros.  {O Grande Conflito, 46} 
 Não faz parte da missão de Cristo compelir as pessoas a recebê-Lo. É Satanás, 
e homens manejados por seu espírito, que procuram forçar a consciência. Sob 
pretenso zelo pela justiça, homens confederados com anjos maus levam algumas 
vezes o sofrimento a seus semelhantes para convertê-los a suas ideias de religião, mas 
Cristo está sempre mostrando misericórdia, sempre procurando salvar pela revelação 
de Seu amor. Ele não admite rival no coração, nem aceita serviço parcial; deseja 
somente serviço voluntário, voluntária entrega do coração constrangido pelo amor. 
{Atos dos Apóstolos, 541} 
 Cristo engrandeceu o caráter de Deus, atribuindo-Lhe o louvor e concedendo-
Lhe honra em todo o propósito de Sua missão na Terra, a fim de mostrar aos homens 
através da revelação de Deus. Em Cristo foi manifestado diante dos homens a graça e 
as perfeições incomparáveis do Pai. Em sua oração, pouco antes de sua crucificação, 
ele declarou: “Manifestei o teu nome.” “Eu te glorifiquei na Terra. Eu terminei a obra 
que me deste para fazer”. Quando o propósito de sua missão, revelar Deus ao mundo, 
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foi alcançado o Filho de Deus declarou que seu trabalho estava cumprido e que o 
caráter do Pai fora manifestado aos homens. {Signs of the Times, janeiro 20, 1890} 
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