Missão Possível
I. INTRODUÇÃO:
a. Tudo começou quando Jesus chamou um pequeno grupo de desconhecidos,
pessoas comuns e ordinárias para seguí-Lo. O relato bíblico assim descreve
esse momento: “Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos:
Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao
mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: ‘Sigam-me, e eu os farei
pescadores de homens’. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o
seguiram.” (Mateus 4:18-20, NVI)
b. O que Jesus fez revela imediatamente a direção que ele tomaria em relação à
Sua estratégia de alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho. Sua
principal preocupação não era com “programas” para alcançar as multidões.
Não, nada disso. Sua principal preocupação foi preparar homens que
influenciariam todos os que cruzassem seu caminho.
c. Antes mesmo de ter seu primeiro contato “público” com qualquer multidão,
Cristo já havia iniciado seu processo de discipulado. Através de pessoas
comuns Jesus estabeleceu o seu método para alcançar o mundo através do
Seu amor.
d. O propósito inicial de Jesus Cristo era agregar homens e mulheres que
poderiam testemunhar de sua vida e ensinos e assim prosseguir com o
movimento que Ele iniciara. Após chama-los Jesus passou tempo com eles.
Essa era a essência do seu “treinamento”. Permitir que seus discípulos vissem
de maneira prática como viver. “Siga-Me” era tudo o que precisavam fazer.
e. E aqueles homens aceitaram o desafio...
f. E você? Já aceitou o mesmo desafio. Ou melhor: você sabe qual é ele? Qual é
a missão?
g. Deus o criou para participar de uma missão especial.
i. Por que estamos aqui? Não apenas nesse local, mas nesse mundo...
ii. É por essa razão que estamos aqui. Deus nos criou para cumprir uma
missão.
h. Ter nossa missão de maneira clara diante de nós é fundamental para
compreender o propósito de Deus para nossa vida.
i. Ouçam parte da oração que Jesus fez a Deus pouco antes de sua morte neste
mundo referindo-se àqueles que se tornassem Seus discípulos: “Assim como
me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo.” (João 17:18, NVI).
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Percebem? Cristo orou a Deus para que fossemos enviados para onde? O que
diz o texto? Para o “mundo.” Essa é nossa missão.
Deus está atuando no mundo e quer que cada um de nós se una à Ele. Essa é
nossa missão. Por sinal, a palavra “missão” vem do latim “missio” que
significa “enviar.” Portanto, ser um seguidor de Deus, inclui ser “enviado” ao
mundo como representante de Jesus Cristo.
Como é mesmo que Jesus orou? “Assim como me enviaste ao mundo, eu os
enviei ao mundo.” Mas somos enviados para fazer o que? Paulo é muito
claro ao dizer no livro de Atos: “Mas eu não dou valor à minha própria vida.
O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o
Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia
da graça de Deus.” (Atos 20:24, NTLH). Essa é nossa missão.
O quinto aspecto do propósito de Deus para nossa vida é que após
compreender e viver os quatro primeiros aspectos possamos compartilhar
nossa experiência com Ele com outras pessoas que ainda não o conhecem—o
que nada mais é do que contar a outros as boas novas que agora sabemos.
Alguém, querido amigo, alguém, querida amiga, apresentou Jesus Cristo para
você. Você não pode guardar essa notícia só para si. Você precisa
compartilhá-la com os outros. Essa é a sua missão.
Momentos antes de ascender aos céus o próprio Jesus Cristo disse aos seus
discípulos: “Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e
Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra.” (Atos 1:8, NTLH). Serão
minhas testemunhas... Mas afinal o que é uma testemunha? Eu nunca estive
presente em uma corte de justiça, por isso vou pedir ajuda a um dos muitos
advogados que estão entre nós.
i. ILUSTR.: O que é uma testemunha? Dicionário: “Pessoa que presencia
um fato qualquer e que é chamada a depor sobre o que viu e ouviu.”
ii. Testemunhas em qualquer processo de julgamento são
imediatamente desqualificadas se não viram ou ouviram algo. É
necessário ser uma experiência pessoal.
Como é mesmo que diz o texto: “Serão minhas testemunhas...” Senhoras e
senhores, Jesus não diz aqui “vocês serão os meus advogados de defesa.”
Não, não. Ele não precisa ser defendido por você. E Ele tampouco disse:
“vocês serão os meus promotores de justiça.” Ele nunca disse: “vocês
precisam forçar as pessoas a me aceitarem.” Não, não. O que Ele disse é
muito simples: “vocês serão minhas testemunhas.”
E como acabamos de aprender, a única coisa que uma testemunha precisa
fazer é dizer o seguinte: “Isso é o que eu vi. . . Isso é o que aconteceu comigo.
. .” Simples. Ser uma testemunha de Deus é dizer as pessoas o que Ele tem
feito em sua vida. Vocês sabem quem é a melhor testemunha que temos
entre nós neste momento?
Você! . . . sobre sua própria vida. Ninguém pode ser uma melhor testemunha
sobre sua própria experiência do que você mesmo. Você é o expert, a
autoridade máxima sobre sua própria vida.
Mas aonde devemos testemunhar? Cristo disse: “Serão minhas testemunhas
em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes
da terra.” (Atos 1:8, NTLH).
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s. Vocês sabem aonde Jesus estava quando disse isso para os discípulos? Eles
estavam em Jerusalém. Portanto, Ele estava dizendo, “comecem a dizer às
pessoas o que Deus tem feito em sua vida aonde você está.” “Comecem com
as pessoas que estão próximas de vocês.” Comece em sua casa, com sua
família, com o seu vizinho, com seus amigos.
t. Mas em seguida Jesus disse, “em toda a Judéia e Samaria.” É como se
fossemos a uma cidade diferente, testemunhando para pessoas diferente de
nós. Pessoas que de certa forma estão perto, mas ao mesmo tempo distantes
de nós.
u. E então Cristo diz: “até nos lugares mais distantes da terra,” o que significa
para todo o mundo. Durante esta série falamos sobre a grande família que
Deus quer que cada um de nós pertençamos. Só que Sua idéia não para por
aí: Deus quer pessoas de todos os lugares, nações, línguas, povos, etnias,
fazendo parte de Sua família. Essa é nossa missão.
v. Só que você pode estar dizendo, “isso é impossível.” Para nós, sim. Para
Deus, não. Se formos fiéis ao propósito de Deus para NOSSA vida, o que
parece impossível, deixará de ser. Essa é nossa missão: MISSÃO POSSÍVEL. “. .
. de acordo com o propósito eterno que Ele estabeleceu em Cristo Jesus,
nosso Senhor.” (Efésios 3:11, CPH).
w. E aqui está a parte maravilhosa do propósito eterno de Deus: Cristo começou
essa missão quando Ele aqui andou. Mas Ele nos escolheu para completá-la.
Ele colocou em nossas mãos o alto privilégio de terminar a missão que Ele
próprio iniciou.
i. ILUSTR: Conversa de Deus com os anjos nos céus. “Senhor, qual é o
Seu plano?” “Mas, e se eles não cumprirem, qual é o plano B?” E Deus
respondeu: “Não há plano B!”
x. Nós somos o plano. E isso queridos, não é apenas o maior privilégio que
temos, mas você e eu podemos fazer parte da história, da história divina de
restaurar este mundo. O quê? Isso mesmo. Por simplesmente sermos Suas
testemunhas.
y. Mas se este aspecto do propósito de Deus para minha vida é tão importante,
o que fazer para cumpri-lo? Como posso ser uma verdadeira testemunha de
Jesus Cristo? Existem pelo menos duas maneiras:
II. COMO TESTEMUNHAR SOBRE JESUS:
a. Compartilhe sua experiência com aqueles que estão em seu mundo
i. Quando Jesus Cristo aqui viveu, Ele curou um homem que logo em
seguida queria segui-lo. Só que Jesus lhe disse: “Não. Não quero que
você faça isso. Quero que você volte para sua casa.” “‘Volte para casa
e conte o quanto Deus lhe fez’. Assim, o homem se foi e anunciou na
cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele.” (Lucas 8:39, NVI).
ii. E Cristo queridos, quer que cada um de nós faça a mesma coisa a
partir do momento que o aceitamos em nossa vida. Ele diz: “Eu quero
que você volte para sua casa.” “Conte aos seus familiares.” “Conte aos
seus vizinhos.” “Conte aos seus amigos.” “Conte aos seu
companheiros de trabalho.” “Conte aos seus amigos de faculdade.”
“Conte para todos aqueles que cruzarem seu caminho.”
iii. É aqui que sua missão começa: dentro de seu próprio mundo.

3

iv. Mas porque será que nós perdemos tantas oportunidades de falar
para as pessoas daquilo que é a razão da nossa existência? Por causa
de um mito. E o mito é esse: pensamos que as pessoas não estão
interessadas em ouvir sobre Deus, ou sobre coisas espirituais. Será?
1. ILUSTR.: Capa da VEJA da última semana.
v. Queridos, hoje vivemos uma nova fase da vida humana. Após tantas
décadas na busca por um mundo melhor, o ser humano começa a
perceber que existe um vazio dentro de si que precisa ser preenchido
por algo. Hoje vivemos um período em que muitos buscam encontrar
no desenvolvimento de sua dimensão espiritual a resposta para as
indagações da vida.
1. ILUSTR.: O cientista brasileiro João Batista Calixto, da
Universidade Federal de Santa Catarina, cujo trabalho na área
de farmacologia tem repercussão internacional, afirma o
seguinte: “Justamente por ser cientista, posso afirmar que a
ciência não tem resposta para tudo . . . Quanto mais eu
estudo, mais descubro que existem mistérios que não podem
ser explicados pela razão.” Para ele, a fé é indispensável para a
sobrevivência humana: “É ela que ajuda a vencer os
obstáculos no dia-a-dia.” (VEJA, 7 de Fevereiro de 2007, p.
85).
vi. Portanto, as oportunidades para você testemunhar sobre sua
experiência com Deus estão ao seu redor a cada momento. Você
apenas precisa estar pronto para cumprir sua parte nesta missão.
1. ILUSTR.:
vii. As oportunidades estão ao nosso redor a cada momento. Apenas
precisamos ser persistentes naquilo que Deus quer de cada um de
nós.
viii. Existem milhares de maneiras de compartilhar sua fé com aqueles
que estão ao seu redor—pessoas que vivem em seu mundo.
1. ILUSTR: Diferentes oportunidades oferecidas por nossa
comunidade
ix. Deus nos criou, e ainda estamos neste mundo para cumprir Sua
missão. Em Sua palavra encontramos: “O Senhor não demora em
cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é
paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que
todos cheguem ao arrependimento.” (2 Pedro 3:9, NVI). E para isso
Ele conta com sua participação. Deus quer que você cumpra sua parte
na missão que não é nossa, e sim dEle.
x. Nestas últimas semanas alguns estão apresentando sua preocupação
com o crescimento que nossa comunidade tem enfrentado
ultimamente. Alguns me perguntam: “Aonde vamos colocar tanta
gente?” Sabe o que eu respondo: “Não, faço a mínima idéia.” Mas eu
sei de uma coisa: muitos precisam ouvir sobre Jesus Cristo e viver
uma transformação em sua vida.
xi. E por isso estamos estudando algumas possibilidades. . . (confirmar o
segundo culto*).
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xii. E tudo isso para que possamos compartilhar nossa experiência com
Deus com aqueles que estão em nosso círculo de relacionamentos.
xiii. Mas isso não é tudo. Compartilhe—direta ou indiretamente—sua....
b. Compartilhe sua experiência com aqueles que estão além do seu mundo
i. Precisamos sair de nossa zona de conforto para de uma forma ou
outra atingirmos pessoas que estão além do nosso mundo. Paulo
escreveu: “Quando estou com aqueles cuja consciência facilmente os
inquieta, não ajo como se eu soubesse tudo e não digo que eles são
tolos; o resultado é que assim eles estão dispostos a deixar ajudálos. Sim, qualquer que seja o tipo de pessoa, eu procuro achar um
terreno comum com ela, para que me permita falar-lhe de Cristo e
permita a Cristo salvá-la.” (1 Coríntios 9:22, BV).
ii. Como cristãos somos chamados a construir pontes e não muros ao
nosso redor. Somos chamados para alcançar outras pessoas através
de nosso amor.
iii. Como foi mesmo que Jesus falou com Seus discípulos? “Sereis minhas
testemunhas . . . em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da
terra.” (Atos 1:8, ECA). Em outras palavras, não fomos chamados para
cumprir nossa missão apenas com pessoas que estão próximas a
nós—pessoas que são parecidas conosco.
iv. “Ah,” você pode estar pensando, “como é que posso ajudar pessoas
que são diferentes de mim?” Você não precisa sair de São Paulo. Aqui
em nossa cidade, temos literalmente acesso ao mundo através das
milhões de pessoas que diferentes de nós, também precisam de Deus
em sua vida.
v. “A religião pura e autêntica aos olhos de Deus Pai se mostrará por
meio de atos como visitar órfãos e viúvas em suas aflições e manterse longe das contaminações do mundo.” (Tiago 1:27, CPH). Em
outras palavras, Deus diz aqui que Ele deseja que nós ajudemos
pessoas que passam dificuldades, pessoas que num grande centro
urbano como São Paulo passam por aflições e vivem sem esperança
de um futuro melhor.
vi. Queridos, Jesus sempre teve um interesse especial em ajudar aos
necessitados. Se você ler os quatro evangelhos você verá de forma
clara que Cristo tinha prazer em estar ao lado dos rejeitados, dos
pobres, dos sofredores, dos desamparados, dos perdidos.
vii. E eu pergunto a cada um de vocês: se estas pessoas eram importantes
para Jesus, será que devem ser importantes também para nós?
viii. Em breve queridos, Deus julgará a qualidade de nosso amor. Será que
realmente amamos ao nosso próximo? Ou é apenas da boca para
fora? E então, você sabe a resposta? Você é realmente alguém que se
preocupa com aqueles que sofrem?
ix. Ouçam com atenção (contextualizar antes): “Pois eu estava com
fome, e vocês me deram comida; estava com sede, e me deram
água. Era estrangeiro, e me receberam em sua casa. Estava sem
roupa, e me vestiram; estava doente, e cuidaram de mim. Estava na
cadeia, e foram me visitar.” (Mateus 25:35-36, NTLH).
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x. A Bíblia diz aqui que um dia Jesus dividirá a raça humana em dois
grupos. Ele os chama de ovelhas e bodes. Para um grupo Ele dirá:
“Vocês se preocuparam e cuidaram de mim.” Para o outro: “Vocês
nunca se preocuparam comigo.” E ambos os grupos de pessoas irão
perguntar: “Mas Senhor, quando agimos assim?” E Jesus
responderá: “Digo-lhes a verdade: O que vocês fizeram a algum dos
meus menores irmãos, a mim o fizeram.” (Mateus 25:40, NVI).
xi. Quando estendemos a mão em auxílio a qualquer pessoa que sofre,
estendemos a mão ao próprio Cristo
xii. Queridos, como seguidores de Jesus, devemos ser conhecidos não
apenas por aquilo que cremos, mas principalmente por aquilo que
oferecemos através de nossa vida àqueles que são destituídos de
muita coisa que nem sequer conseguimos imaginar.
xiii. E aqui preciso ser sincero com vocês. Se você aceitar sua missão neste
mundo em ser uma pessoa guiada pelo amor de Deus e ajudar os
necessitados que vivem em certa proximidade de você, isso lhe
custará algo. Irá custar o seu tempo. Irá custar sua energia. Irá custar
o seu esforço. Irá custar o seu dinheiro. E talvez custará sua
privacidade em alguns momentos.
xiv. Só que a recompensa será eterna para você. Jesus afirmou: “Eu quero
garantir-lhes que ninguém jamais abandonou qualquer coisa—lar,
irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedade—por amor de mim,
para contar aos outros a Boa Nova, que não receba de volta, cem
vezes mais.” (Marcos 10:29-30, NVI* BV).
xv. Você sabe o que é cem vezes mais? É um retorno de dez mil por cento
em seu investimento. Nada mal, não? Ninguém em todo o mundo
daria uma taxa de juros semelhante para você! Nada que você faz por
Jesus neste mundo é em vão.
xvi. Portanto, a minha e sua missão começa àqueles que estão bem
próximos a nós, e depois àqueles que estão além de seu círculo de
relacionamentos.
xvii. E por Deus se preocupar com todo o mundo, devemos também
participar desse sentimento. Isso envolve orar por esta missão e
participar de qualquer forma. Você pode estar dizer: “Eu não posso
mudar o mundo todo.” Só que você pode mudar o mundo para uma
pessoa.
xviii. Mas você pode estar se perguntando agora: “Porque testemunhar
sobre Jesus Cristo?” Existem algumas razões:
III. PORQUE TESTEMUNHAR SOBRE JESUS:
a. É um grande privilégio
i. Embora seja uma grande responsabilidade, participar da missão que
Deus nos concede é uma enorme honra e privilégio. “Todas essas
novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a Si mesmo por meio
daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir
com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se
reconciliem com Ele.” (2 Coríntios 5:18. BV*)
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ii. A nossa missão queridos envolve pelo menos dois grandes privilégios:
trabalhar com Deus e representá-lo.
iii. Deus nos assegurou a salvação através de Jesus Cristo, aceitou-nos
em Sua família, dirige nossa vida através de Sua presença ao nosso
lado, e deseja que sejamos seus representantes neste mundo.
iv. Este com certeza é um maravilhoso privilégio que todos temos.
b. É a melhor coisa que você pode fazer
i. Se seu vizinho tivesse câncer ou AIDS e você soubesse a cura, seria
criminoso reter tal informação somente para você.
ii. Se você soubesse de uma informação que pudesse mudar a vida das
pessoas ao seu redor, o que faria?
iii. ILUSTR.: MISSÃO POSSIVEL.
c. Tem valor eterno
i. Se participar da missão de Deus fará diferença no destino eterno de
outras pessoas, com certeza ela é mais importante do que qualquer
emprego, realização ou objetivo que você possa ter em sua vida.
ii. Os resultados de sua participação na missão de Deus serão eternas,
portanto nada tem o mesmo valor. NADA!
iii. “Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou.
A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar.” (João 9:4,
NVI).
iv. Prestem muita atenção naquilo que Jesus mesmo disse: Se aproxima
o momento em que não poderemos mais trabalhar por Ele. Pois as
decisões feitas até então serão eternas.
d. Traz significado para sua vida
i. Certa vez alguém escreveu: “O melhor uso que se pode dar à vida é
empregá-la em algo que durará além dela.”
ii. Se falharmos em cumprir a missão que Deus nos concedeu, teremos
desperdiçado a vida que Ele nos deu. “Mas a vida não vale nada, a
menos que eu viva para fazer a obra que o Senhor Jesus me
destinou—a obra de contar aos outros a Boa Nova da graça e do
amor de Deus.” (Atos 20:24, BV).
IV. CONCLUSÃO:
a. Qual é o objetivo de sua vida? Qual é o foco da sua existência? Qual é o
legado que você deixará?
b. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar com aquilo que Ele mais
se importa.
c. Será que existe alguém que estará no céu por causa do seu testemunho? Será
que quando você estiver no céu alguém se aproximará de você e dirá: “Muito
obrigado. Muito obrigado por ter compartilhado comigo sua experiência.”
(vizinho, amigo de faculdade, companheiro de trabalho).
d. Será que existe alguém lá fora que precisa ouvir de você sobre sua
experiência para conhecer a Jesus?
e. Só que você pode estar dizendo, “isso é impossível.” Para nós, certamente.
Mas não para Deus. Se de fato compreendemos o que Ele busca de nós, se
colocarmos em prática em nossa vida a experiência de missão e discipulado;
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se formos fiéis ao propósito de Deus para NOSSA vida, o que parece
impossível, deixará de ser.
f. Repito essa é nossa missão: testemunhar a todos as pessoas, as que estão
perto e distantes de nós o que Deus significa em nossa vida. Essa não é uma
“missão impossível”. Muito pelo contrário, é uma missão que é possível de
ser realizada por uma simples e única razão: essa missão não pertence a nós.
Ele pertence a Deus e por isso não falhará.
g. Isso não é extraordinário? Cristo começou essa missão quando Ele aqui
andou. Mas Ele escolheu você e eu para completá-la. Ele colocou em nossas
mãos o alto privilégio de terminar a missão que Ele próprio iniciou.
h. Minutos atrás mencionei que os primeiros discípulos de Jesus Cristo
aceitaram o desafio...
i. E nós? O que precisamos fazer? “Siga-Me” convida nosso Mestre... E então, o
que você está esperando?
j.
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