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Compreendendo a
Grande Comissão! 

(Mateus 28.19,20; João 20.21; Lucas 22.27) 

Gostaria de considerar calmamente a Grande Comissão, sem a pretensão
de exaurir o assunto, mas com o desejo de que esse conhecimento
contribua para que tenhamos as condições necessárias no agir em
obediência. A Grande Comissão é o maior plano já apresentado aos
homens, pela maior pessoa que já viveu relativo ao maior poder já
revelado e com a maior promessa que já foi registrada. 

“Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem
discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito

Santo; ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E
assim, Eu estarei permanentemente convosco, até o fim dos tempos.”

(Mateus 28.19,20 – KJA). 

Então, em 
que consiste 
a Grande 
Comissão?

Consiste na tarefa dada aos apóstolos, e
também entregue a mim e a você, em cada
geração, de discipular as nações através do
ensino das Escrituras Sagradas, tendo a
Jesus como nosso modelo, e a nós como
modelo de santidade para as nações. 

Ter Cristo como exemplo transforma nosso ministério radicalmente num trabalho
de servos. “Eu Sou como aquele que serve.” (Lucas 22.27b). Discipular as
nações significa comunicar o Evangelho do Reino de Deus através de um
ministério integral a cada ser humano em sua totalidade. Gosto da frase de
E. Stanley Jones, missionário metodista na Índia, ele define o Reino como a
“resposta total de Deus à necessidade total do homem”. 



Esta tarefa não tem apenas uma fórmula, mas também uma geografia.
Para cumprirmos plenamente o mandamento, precisamos ir a todas as
nações, tribos e povos. (Apocalipse 7.9). Isso ficou muito claro nas
palavras de Jesus quando Ele orienta seus discípulos para serem
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os
confins da terra. (Atos 1.8b). 

Nós, como servos obedientes, que operam a partir do modelo de Jesus,
baseados no poder do Espírito Santo, precisamos desejar ardentemente
investir nossas vidas (tempo, talentos e tesouros), para que todos os
povos, em cada geração, em todas as áreas de influência, tenham a
oportunidade de conhecer, compreender e experimentar os benefícios,
leis, princípios e valores do Reino. Agora, quero compartilhar com você
uma pergunta que tem me desafiado durantes anos: 

Por que devo me dedicar 
completamente ao cumprimento 

da Grande Comissão?
Meu desejo é que as respostas a essa pergunta ascendam o seu coração
e o coloquem em direção à obediência. Consideremos sem estipular uma
ordem de prioridade.



Isso é um comando e não um conselho
Primeiro, porque Cristo nos ordenou que fizéssemos discípulos, e
discipular as nações tornou-se nossa responsabilidade. Isso é um
comando e não um conselho, se, somos realmente cidadãos do Reino de
Deus e servos do Senhor Jesus, então não existe outra resposta além de,
“Eis-me aqui. Envia-me!” (Isaías 6.8). 
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Isso se configura num privilégio
Segundo, isso se configura num privilégio. Participar na Missão de Deus,
ser instrumento nas mãos do Senhor para comunicar o Evangelho e ver
pessoas, famílias, comunidades, povos e até nações sendo tocadas pelo
poder do Evangelho é um privilégio sem igual. Testemunhar que seu
tempo, talentos e tesouros têm impulsionado a implantação e
desenvolvimento do Reino aqui na terra não tem preço. 
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Nos coloca dentro do propósito de Deus
Terceiro, nos coloca dentro do propósito de Deus e nos faz ser quem
nascemos para ser. Traz-nos crescimento e desenvolvimento. Organiza
nossa vida em torno do que é essencial. Multiplicamos nossos dons e
talentos. Descobrimos, aplicamos e maximizamos nosso potencial.  
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Nos traz verdadeiro significado
Em quarto lugar, nos traz verdadeiro significado. Quando dedicamos, sem
reservas, nossas vidas ao cumprimento da Grande Comissão, tocamos a
eternidade. Utilizamos nosso breve período de vida para cumprir a
vontade eterna de nosso Pai. Há alguns anos atrás ouvi um Mestre
ensinando que a maior tristeza da vida não é a morte, a maior tristeza da
vida é a vida sem significado. Quando aceitei o desafio de dedicar minha
existência integralmente ao cumprimento da Grande Comissão, achei o
antídoto para vida sem significado. 
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O Espírito Santo tem criado uma
fonte por Deus nos nossos corações

Em quinto e último lugar, porque o Espírito Santo tem criado uma fome
por Deus nos corações dos seres humanos em todas as nações, como
fica demonstrado pelos muitos que reagem positivamente ao Evangelho
quando lhes é comunicado no poder do Espírito.  
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Por isso, devemos ser ousados em não ficar satisfeitos com as coisas
como estão. Vivemos numa geração ignorante, enganada, confusa,
apavorada e desesperançada. Somente nossa radical obediência a
Cristo produzirá enfrentamento para essa realidade. 



Nós, como Missão Vida em Foco, temos sido chamados para
compartilhar a Verdade do Reino dos Céus, quebrando blocos de mentira
que causam ignorância, pobreza física e espiritual. Fomos chamados a,
com o Evangelho Pleno de Jesus, motivados pelo amor de Deus e
fortalecidos pelo Espírito Santo, alcançar principalmente os
esquecidos, marginalizados e desprezados, contribuindo
significativamente com o cumprimento da Grande Comissão em
nossa geração. Por isso, hoje tenho um convite para você: Junte-se a
nós, e vamos ajudar a transformar o mundo com amor, compaixão e
misericórdia. 

No amor de Cristo Jesus, 

Pr. Jean Sousa 
Coordenador da Academia de Formação para Obreiros e Líderes 

A Missão não
pode parar.



Compartilhe esse e-book com alguém. 
Espalhe as Boas Novas.

@mvfbrasil Missão Vida 
em Foco - Brasil


