
 

 
Discipular! É a nossa missão!

 

 Introdução: Hoje em nossa reunião 

conversaremos sobre a necessidade urgente de 

que todos nós membros respondermos com 

alegria ao mandamento de Jesus para fazermos 

discípulos.  

Vamos ler Juntos a palavra de Deus em 

Mateus 28.18-20.  

"E, chegando-se Jesus, falou-lhes, 

dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na 

terra. Portanto ide, fazei discípulos de todas as 

nações, 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 eis que eu estou convosco todos os 

dias, até a consumação dos séculos. Amém”.  

Observe que Jesus, depois de sua morte e 

ressurreição, faz sua última recomendação, 

revela seu último desejo e dá sua última ordem!  

O trabalho que Jesus faria sozinho, morrer 

por nós, foi consumado. Mas a missão ainda 

precisa ser completada. Assim, nós fomos 

chamados a fazer parte da missão de Jesus, que 

é: fazer discípulos.  

 

1º) Jesus deu o exemplo – Ele fez 

discípulos;  

É bem verdade que Jesus não ordena nada 

que Ele mesmo já não tenha realizado.  

Logo, fazer discípulos era parte do 

ministério de Jesus e tudo estava subordinado ao 

plano de redenção.  

Vemos isso ao analisarmos o ministério 

de Jesus quando esteve na terra, pois em muitas 

ocasiões ficou claro que a sua preocupação 

central não era atingir grandes multidões (fazer 

alardes). Antes de qualquer sermão público e 

campanha evangelística, Jesus começou a “fazer 

discípulos” que pudessem conduzir as multidões.  

Jesus gastou a maior parte dos seus 

últimos dias na Terra “fazendo discípulos”.  

 

2º) Jesus fez discípulos e ordenou que 

nós também fizéssemos discípulos;  

Precisamos compreender que fazer 

discípulos é uma ordem e requer a nossa 

obediência.  

Vamos ler três passagens bíblicas 

importantes sobre esta nossa missão (leia em sua 

bíblia e observe o trecho que marcamos aqui 

abaixo):  

Marcos 16:15-18 “Ide por todo o 

mundo” 

Mateus 28:18-20 “toda autoridade” 

Atos 1:8 “mas recebereis poder”  

 

 

Observe que estamos capacitados para 

cumprir esta missão e se trata de algo que o nosso 

Jesus ordenou... está no imperativo (FAZEI). Ele 

não nos disse: “se vocês quiserem... puderem... 

tiverem um tempinho... sentirem vontade... se for 

conveniente”. Trata-se de uma ordem bem 

definida, esclarecida e orientada.  

Esse comissionamento não é um chamado 

especial para os pastores de nossa Igreja ou 

apenas para os líderes de Grupos Familiares. É 

uma ordem à qual todos os que pertencem a Jesus 

devem obedecer. (1 Pedro 2:9 “vos sois... raça... 

sacerdócio... nação... povo... a fim de...) (João 

15:16 “eu vos designei”).  

Aqui lembramos a missão de nossa Igreja: 

Conquistar, Batizar, Discipular, Ensinar e 

Enviar.  

 

3º) Jesus nos deixou uma ordem. Nós, 

como discípulos, temos cumprido esta missão 

como deveríamos?  

Em muitos casos não! Pois, perdemos o 

entendimento de que somos salvos para 

frutificar.  

A palavra nos diz que somos chamados 

de: luz, sal, embaixadores, atalaias, 

reconciliadores e testemunhas (Atos 1:8).  

Logo, precisamos estar disponíveis e 

pagarmos o preço para cumprirmos tal missão.  

Muitos de nós precisam entender que 

realmente o “fazer discípulos” nos demandará 

em custos, renúncias, disponibilidades e 

prioridades, porém é necessário nos 

comprometermos com a causa de Cristo e deixar 

Deus trabalhar os nossos valores, tempo, 

privacidade, status, ego e principalmente em 

nosso testemunho.  

 

Conclusão:  

Nossa motivação para esta campanha “em 

busca da centésima ovelha”, conforme temos 

trabalhado na Igreja e como vimos na semana 

passada, é o amor por vidas.  

Todavia, precisamos entender que “fazer 

discípulos” não se trata de uma opção, mas de um 

grande chamado e de uma ordem de Jesus.  

Jesus nos deu a ordem e o exemplo; 

cabe a nós agora cumprir o chamado que Ele 

nos deu. 

“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai 

o evangelho a toda criatura”. 

Marcos 16:15 
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