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O que signifi ca dizer que uma igreja é mis-
sional? O que precisamos fazer para sermos 
esse tipo comunidade cristã? Como ser um 
cristão que realmente cumpre a sua missão 
no mundo? Nesta série de Lições Bíblicas, 
nós nos ocuparemos da busca por respostas 

para essas perguntas. “Missional” é uma terminologia relativamente nova 
e uma derivação da palavra “missão” (do latim: missio), que signifi ca, ba-
sicamente, “envio” ou “enviar”. É daí que vem o termo “missionário”, 
que se refere a alguém enviado com uma missão. Enquanto o termo “mis-
são” é um substantivo, “missional” é um adjetivo usado para qualifi car 
uma igreja reconhecida por viver para a missão, engajada no projeto de 
Deus de restaurar sua criação e salvar os seres humanos. 

Sendo assim, só poderemos compreender a identidade missional da 
igreja, como propõe esta série, quando compreendermos o que é a mis-
são. É possível que nosso conceito sobre esse tema seja bem limitado, até 
porque muitos cristãos defi nem missão como algo realizado por pessoas 
especiais em lugares distantes; pensam que a missão só acontece, de 
fato, quando enviamos um missionário para pregar o evangelho em outro 
país e, de preferência, num lugar bem longe, como África ou Ásia. 

Costumeiramente, entendemos missionário como alguém que tem um 
chamado transcultural específi co ou que é enviado a pregar o evangelho 
em outra cultura ou num país distante. No mesmo sentido, reconhece-
mos uma igreja missionária como aquela que se envolve com missões 
transculturais, participando do envio de missionários para o exterior ou 
contribuindo e orando por missões. 

Embora essas ideias não sejam completamente erradas, também não 
expressam toda a verdade. Por conta disso, missiólogos, pastores e es-
critores cristãos da atualidade têm preferido usar a palavra “missional”, 
numa tentativa de desvincular-se desse senso comum sobre os termos 
“missão” e “missionário”, e, assim, resgatar o verdadeiro sentido bíblico. 

Apresentação
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É seguindo essa linha de raciocínio que este trimestre de estudos se 
desenvolverá. Para entender o verdadeiro sentido da missão, é preciso 
olhar para Deus e para a Bíblia. Quando olhamos para Deus sob a pers-
pectiva missionária, nós o vemos empenhado e ativo em toda a história 
humana para salvar e restaurar o mundo, através do estabelecimento ple-
no do seu reino. Deus, em sua essência, é missionário, e a missão nasceu 
dele. Antes de ser da igreja, a missão é de Deus. Essa é uma premissa 
fundamental. 

Deus está em missão no mundo. Prova disso é que o Pai enviou o Filho 
para salvar a humanidade (Jo 3:16); também o Filho e o Pai enviaram o 
Espírito Santo para ser continuador dessa obra (Jo 15:26). De igual modo, 
Jesus e o Espírito Santo enviam a igreja ao mundo (Jo 20:21; At 1:8, 13:1-4). 

Quando olhamos para a Bíblia, vemos que, nela, é contada a história 
de como esse Deus gracioso está em missão, a fim de salvar sua amada 
criação. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é um livro profundamente mis-
sionário, pois foi inspirado por um Deus missionário.1 

No Antigo Testamento, temos Israel, que é, como o povo da missão, 
chamado para ser luz para as nações (Gn 12:1-3; Êx 19:4-6). No Novo 
Testamento, Cristo, através de sua vida e obra, é o paradigma da missão, 
e a igreja é uma comunidade em missão, enviada ao mundo para pregar 
o evangelho de Cristo (Jo 17:3-4,18, 20:21; At 1:8). O desfecho da missão 
é descrito no livro do Apocalipse, quando a criação será plenamente res-
gatada e o reino de Deus, restabelecido (Ap 21:1-7).

Servirmos ao Deus que é essencialmente missionário, e seguirmos a 
Bíblia, que é o livro da missão, é o que define nossa identidade e nos-
sa essência como igreja. A missão é a principal razão de sua existência. 
Como disse Dietrich Bonhöeffer: “A igreja só é igreja, quando o é para 
os de fora”.2 

Uma igreja missional é aquela que entende a missão de Deus no mun-
do e se vê como instrumento dela. É uma comunidade cujos membros 
buscam intencionalmente cumprir essa missão, por meio de tudo que fa-
zem. Nela, todos se enxergam como missionários. Toda ação dessa igreja 
está focada na missão, tendo Jesus como seu exemplo. 

Em suma, missão não é apenas algo realizado por pessoas especiais 
em lugares distantes. A igreja verdadeira é aquela que está em missão 

1. Carriker (2015:11) 
2. Bonhöeffer apud Bitum (2014:155)
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onde estiver inserida, sendo todo cristão um agente do reino de Deus, 
com o dever de cumprir a missão em todas as esferas da vida. Somos to-
dos enviados por Deus a uma cultura não-cristã, em nossa própria socie-
dade. Somos missionários em nossa cidade, em nosso trabalho, em nossa 
faculdade, em nossa família, em nossa vizinhança e em nossos círculos de 
amizade. 

Que o Deus missionário – Pai, Filho e Espírito Santo – venha, neste 
trimestre de aprendizado, ajudar-nos a conhecer e resgatar nossa identi-
dade missional. A ele, sejam dadas a honra, a glória e o louvor, agora e 
na eternidade. Amém!

Pr. Alan Pereira Rocha
Diretor do Departamento de Educação Cristã
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1 A missão nasceu 
em Deus

7 DE JULHO DE 2018

LEITURA DIÁRIA

OBJETIVO
Explicar ao estudante 
o conceito bíblico da 
missão de Deus, para que 
entenda as Escrituras sob 
essa perspectiva. 

Sexta-feira, 06/07 – 17h34
Sábado, 07/07 – 17h35

Ou acesse bit.ly/2qKm9qh

INTRODUÇÃO

Nas faculdades de teologia, um dos temas que 
mais têm sido estudados nos últimos anos é o da 
missão. Simpósios, conferências e congressos são 
realizados em torno desse assunto. Na verdade, há, 
em nossos dias, um verdadeiro despertar da igreja de 
Cristo para essa fundamental dimensão de sua cren-
ça e de sua prática. Tendo isso em vista, temos a ale-
gria de iniciar esta nova série de lições bíblicas cujo 
título é Identidade missional: refl exões bíblicas sobre 
a missão da igreja de Cristo. Neste estudo, veremos 
que, antes de qualquer ponderação sobre o tema, é 
preciso que se diga que a missão é, prioritariamente, 
de Deus. Vejamos, então, o que isso signifi ca. 

I. CONHECENDO O ENSINO BÍBLICO

Como bem disse o professor de missiologia e 
missionário na Índia, Paul G. Hiebert,1 uma refl exão 
sobre a missão deve iniciar com Deus e não com os 

1. (1999:17) 

TEXTO-BASE
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que 
deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele 
crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (Jo 3:16)

DD 01/07 Gn 3:15

S 02/07 Mt 18:11 

TT 03/07 Jo 3:16-17

Q 04/07 Jo 3:18-19 

QQ 05/07 Jo 6:27-29

S 06/07 Jo 13:32

SS 07/07 1Co 1:21
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homens. A razão, como veremos, é 
que Deus é o protagonista desta 
história e a igreja é coadjuvante. A 
iniciativa de salvar o mundo, antes 
de ser da igreja, é do próprio Deus 
que criou os seres humanos e que, 
no decorrer da história, está em-
penhado em redimi-los. Veremos, 
então, o que significa dizer que a 
missão é de Deus. 

1. Deus em missão: A palavra mis-
são (do latim missio ou, no plural, mis-
sione, missões), etimologicamente, 
tem o significado básico de “enviar”. 
Quando dizemos que a missão é de 
Deus referimo-nos, primeiramente, 
ao fato de que ele é a origem de to-
dos os envios na Bíblia, com propósi-
tos salvíficos. Já na queda dos seres 
humanos, ele prometeu enviar um 
descendente da mulher capaz de es-
magar a serpente (Gn 3:15). 

Depois, enviou Abraão para que, 
por meio de sua descendência, pu-
desse abençoar todos os povos 
(Gn 12:1-3). Enviou Moisés ao Egito 
para libertar Israel, com o propósi-
to último de fazer da nação israelita 
um reino de sacerdotes, uma luz 
para os povos (Ex 19:5-6; Is 49:6). 
Então, quando Israel falhou em sua 
função sacerdotal, tornando-se ex-
clusivista, Deus enviou seus profe-
tas, a fim de incitar o povo ao arre-
pendimento (Jr 4:1-2; Zc 8:13)  .

 O último desses profetas, João 
Batista, já no Novo Testamento, foi 
enviado para preparar o caminho do 

Messias (Jo 1:23). E, então, no clímax 
da narrativa missionária da Bíblia – em 
que Deus envia pessoas no decorrer 
de toda a história –, chegando a ple-
nitude do tempo, Deus enviou seu Fi-
lho (Gl 4:4). Jesus se constitui, dessa 
forma, o missionário por excelência, 
que não somente anuncia a salvação, 
mas a concretiza em sua obra na cruz 
(Jo 3:16, 12:32-33, 19:30).

Nesse movimento missionário di-
vino, o Pai e o Filho enviaram o Espí-
rito Santo para regenerar, santificar 
e impulsionar, com seu poder, os 
que são salvos, a fim de que sirvam 
a essa mesma missão (Jo 16:13; At 
1:8; Ef 1:13; Tt 3:5). Em outras pa-
lavras, é o Deus Triúno que deseja 
salvar sua criação e está, no trans-
correr da história, articulando meios 
para que isso seja possível.

Não é por menos que Paulo e 
Pedro dizem que Deus deseja que 
todos sejam salvos (1 Tm 2:3-6; 2 Pd 
3:9). Deus sempre esteve em mis-
são, para que tal salvação pudesse 
concretizar-se naqueles que se de-
cidissem por ele. Assim, a missão 
nasce no coração de Deus. Só existe 
missão porque Deus nos ama.2 

Dizer que a missão é de Deus sig-
nifica que o propósito de redimir a 
criação e as ações efetivas para que 
isso aconteça pertencem, essencial-
mente, a ele. Portanto, quando fala-

2. Bosch (2002:470)
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mos sobre a missão de Deus, esta-
mos nos referindo ao fato de que ele, 
em seu amor, “propôs trazer o mun-
do pecaminoso de sua criação decaí-
da ao mundo redimido de sua nova 
criação”.3 A igreja que compreende e 
se envolve nessa missão é uma igre-
ja missional,4 pois, embora a missão 
seja primeiramente de Deus, a igreja 
também participa dela (Jo 20:21).

2. O livro da missão: Onde está 
narrada a história de como esse 
Deus gracioso está em missão, a 
fim de salvar sua amada criação? 
Na Bíblia. Ela dá testemunho desse 
Deus, que busca reconciliar consigo 
mesmo a humanidade perdida de 
seus braços (2 Co 5:18-19). A mis-
são de Deus compreende o perío-
do entre “a maldição sobre a terra 
de Gênesis 3 e o fim da maldição 
na nova criação de Apocalipse 22”.5

No decorrer de todas as páginas 
das Escrituras, lemos como Deus, 
ao longo da história, conduzirá seres 
humanos que sofrem os efeitos da 
queda espiritual, com sua inclinação 
para o pecado, para uma salvação 

3. Wrigth (2012:56) 
4. Nas próximas lições da série, este termo 
será explicado com mais frequência. Por 
enquanto, é importante enfatizar que uma 
igreja missional é um instrumento de Deus 
em sua missão neste mundo. O termo “mis-
são” é um substantivo, já o “missional”, um 
adjetivo, que é usado, aqui, para qualificar 
uma igreja em missão, engajada no projeto 
de Deus de restaurar sua criação e resgatar 
os seres humanos. 
5. idem

eterna, com novos céus e nova ter-
ra, onde habita justiça (2 Pd 3:13; 
Ap 21:1). Por isso, a Bíblia é um livro 
essencialmente missionário, por ser 
inspirada por um Deus missionário.6 

Por isso, John Stott7 afirmou 
que, se fizesse um sermão sobre a 
missão, seu texto-base seria a Bí-
blia toda. Aliás, mais do que qual-
quer um, o próprio Senhor Jesus 
ensina-nos a ler a Bíblia de uma 
perspectiva missional. Isso fica cla-
ro quando, após sua ressurreição, o 
Mestre faz uma exposição das Es-
crituras aos seus discípulos. 

 Leiamos, então, o que Jesus dis-
se: Foi isso que eu lhes falei enquanto 
ainda estava com vocês: Era neces-
sário que se cumprisse tudo o que 
a meu respeito estava escrito na Lei 
de Moisés, nos Profetas e nos Salmos 
(Lc 24:44). “Lei, profetas e salmos” é 
uma referência a todo o Antigo Testa-
mento. Jesus está dizendo que toda 
a Escritura hebraica dava testemunho 
dele e de sua obra. E quem ele é? 

Jesus é o ápice da missão salvífi-
ca de Deus, e seu papel é consumar 
a redenção da criação corrompida 
pelo pecado. As Escrituras não 
somente tratam sobre seu papel, 
mas também sobre o que deveria 
acontecer, uma vez que sua obra 
fosse consumada: ... em seu nome 
se pregaria o arrependimento para 

6. Carriker (2015:11) 
7. (2005: 363) 
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o perdão dos pecados a todas as 
nações, começando por Jerusalém 
(Lc 24:45-47).

Em outras palavras, o Antigo Tes-
tamento apontava para o momento 
em que a salvação do Messias fosse 
concretizada e a notícia desse fato 
fosse espalhada por todo o mundo. 
O Novo Testamento consiste exata-
mente no relato de Jesus e sua obra 
e da igreja anunciando pelo mundo 
essa notícia, até o retorno dele. A 
missão de Deus e a participação de 
seu povo, portanto, constituem-se 
um tema que perpassa todo o Anti-
go e o Novo Testamentos.

Não por menos, somente após 
os discípulos ouvirem essas pala-
vras esclarecedoras de Jesus sobre 
a missão é que lhes abriu o enten-
dimento, para que pudessem com-
preender as Escrituras (Lc 24:45). A 
ideia é que a missão de Deus é uma 
chave para entender a Bíblia, de 
Gênesis a Apocalipse. Entender que 
Deus é missionário e que a Bíblia é 
o livro da missão ajuda a construir a 
identidade missional da igreja, pois, 
servir a Deus, que é essencialmente 
envolvido na missão, e seguir o livro 
que é missionário de ponta a ponta 
deve definir quem somos (Jo 20:21). 

01. Qual o significado da palavra “missão” ou “missões”? Dizer que a 
missão é de Deus, neste sentido, diz respeito a quê? Baseie-se no item 1. 

02. Deus enviou pessoas, no decorrer da história, com qual propósito? 
Daqueles a quem enviou, quem é o principal? O que isso tem a ver 
com a missão de Deus? Baseie-se no item 1; em Gl 4:4-5, e Jo 3:16.

03. Em Lucas 24:44-47, Jesus ensinou os discípulos a lerem o Antigo 
Testamento sob a perspectiva missional. Comente isso e responda: Por 
que podemos afirmar que a Bíblia é um livro essencialmente missionário? 

04. Em que sentido afirmar que “Deus é missionário” e que “a Bíblia 
é o livro da missão” define a identidade missional da igreja? Baseie-
se em Jo 20:21 e no item 2. 
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05. Que pensamento equivocado sobre Deus devemos evitar? 
Converse com os demais alunos sobre como devemos pregar, orar e 
contribuir para a missão. 

2. Interprete as Escrituras Sagradas a partir da missão de Deus. 

II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Reconheça que a missão pertence, primariamente, a Deus.

Entender e reconhecer que a mis-
são de salvar a criação pertence, pri-
mariamente, a Deus nos ajuda a evitar 
um pensamento equivocado. Muitos 
imaginam um Deus estático, sentado 
em uma cadeira, no céu, assistindo 
passivamente a tudo o que fazemos 
em seu nome, aqui embaixo. Como 
vimos, isso não faz sentido algum, 
uma vez que Deus está ativo em toda 
a história, trabalhando pela salvação 
dos seres humanos (Gn 12:1-4; 1 Tm 
2:4-6; Tt 2:11). 

Sendo assim, devemos servir a 
essa missão, como uma igreja missio-
nal, com a certeza de que Deus, mais 
do que qualquer um, moverá céus e 
terra para que ela se concretize (Mt 
24:14). Então, pregue confiando que 
o Espírito abrirá os olhos dos não-sal-
vos para a salvação (2 Co 4:4). Ore 
pela salvação das pessoas, sabendo 
que Deus deseja salvá-las (1 Tm 2:1-
6). Contribua com a certeza de que 
Deus não deixará faltar recursos para 
a sua obra (Fl 4:10-19). 

Para muitos, a Bíblia é um livro 
cheio de temas, livros e cartas que 
não se conectam. Contudo, ela 
deve ser lida como um testemunho 
único da missão de Deus na história 
humana, de seu amor e sua graça. 
Suas páginas nos mostram um Deus 
em missão. Em seu momento devo-
cional diário, busque interpretar a 

Bíblia e fazer aplicações com base 
nessa perspectiva acerca da missão. 
Busque responder: O que este tex-
to diz sobre a missão de Deus? 

Isso nos ajuda a entender a re-
lação do Antigo com o Novo Tes-
tamento; auxilia-nos a unificar os 
assuntos tratados na Escritura, de 
Gênesis a Apocalipse (como a cria-
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ção, a queda dos seres humanos, a 
salvação e a redenção eterna), le-
vando-nos a entender como Deus 
tem desenvolvido e como levará 

a cabo sua missão salvífi ca. Assim, 
ao ler livros, versículos e capítulos 
da Bíblia, faça isso com esse pano 
de fundo missional em mente. 

06. Você concorda que muitos cristãos não conseguem entender a 
relação entre Antigo e Novo Testamento, não conseguem ver a conexão 
entre os livros e as cartas da Bíblia? Como resolver esse problema?

DESAFIO MISSIONAL

Quando entendemos que a missão pertence, primariamente, a 
Deus passamos a olhar para ele e para as Escrituras de uma manei-
ra nova. Enxergamos um Deus amoroso, movendo céus e terra para 
salvar sua criação, e passamos a entender a Bíblia como uma nar-
rativa dessa história. Tal persecpectiva enche-nos da esperança de 
que a desarmonia situada no mundo, por causa da queda, dará lu-
gar a um novo céu e uma nova terra. A missão de Deus é levar-nos 
de um ponto a outro da história. Seu desafi o, então, é começar a 
fazer seu devocional diário com isso em mente. 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 01/07 Mc 11:15-33 1Rs 2 Os 5:4-15

 Segunda-feira 02/07 Mc 12:1-27 1Rs 3 Os 6:1-7:2 

 Terça-feira 03/07 Mc 12:28-44 1Rs 4-5 Os 7:3-16

 Quarta-feira 04/07 Mc 13:1-13 1Rs 6 Os 8

 Quinta-feira 05/07 Mc 13:14-37 1Rs 7 Os 9:1-16

 Sexta-feira 06/07 Mc 14:1-31 1Rs 8 Os 9:17-10:15

 Sábado 07/07 Mc 14:32-72 1Rs 9 Os 11:1-11
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2
14 DE JULHO DE 2018

LEITURA DIÁRIA

Sexta-feira, 13/07 – 17h37
Sábado, 14/07 – 17h37

Ou acesse bit.ly/2HQx0Xf

RECURSOS MATERIAIS E O 
ESPÍRITO SANTO

Acontece em quase todos os grupos de cristãos: quando o assunto é evangeli-
zação, a primeira preocupação é encontrar métodos ou estratégias. Evidentemen-
te, isso é importante, mas, quando lemos a Bíblia Sagrada, sobretudo, o Novo 
Testamento, o que vemos como preocupação primária é o anseio pela direção 
Espírito Santo. Era a partir disso que os cristãos primitivos instrumentalizavam as 
suas ações evangelísticas. Há, sim, a utilização de recursos materiais, mas, antes, 
os cristãos da Bíblia estão cheios do Espírito Santo. Defi nitivamente, precisamos 
compreender que, antes de qualquer ação, é imprescindível buscar o comando 
do Espírito de Deus, por meio de orações e jejuns. 

Evangelizar os pecadores é um MANDAMENTO para todos os cristãos autên-
ticos: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as afl ições, faze a obra de um evangelista, 
cumpre o teu ministério (2 Tm 4:5). Essa ordem é originalmente dada a Timóteo, 
mas seus princípios devem ser aplicados a todos os salvos em Cristo Jesus. Ser es-
piritualmente sóbrio, sofrer graves afl ições, evangelizar e cumprir, de forma efi caz, 
esse santo ministério só é possível ao cristão cheio do Espírito Santo, como lemos 
em Atos 4:31: E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos; e to-
dos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. 
Recursos materiais? Sim. Mas, antes, é fundamental ser cheio do Espírito Santo.  

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

MOMENTO MISSIONÁRIO
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2 O reino de Deus 
e a missão

14 DE JULHO DE 2018

DD 08/07 Gn1:26-27,31

S 09/07 Mt 28:18; Mc 1:14-15

TT 10/07 Mt 1:22-23

Q 11/07 Lc 24:44

QQ 12/07 1Co 15:24-28

S 13/07 2Co 3:18

SS 14/07 Ef 4:24

LEITURA DIÁRIA

OBJETIVO
Refl etir com o estudante 
da Palavra de Deus sobre 
a relação que há entre 
reino e missão, para que, 
de posse desse ensino, 
se comprometa ainda 
mais com o que Deus está 
fazendo e fará no mundo.

Sexta-feira, 13/07 – 17h37
Sábado, 14/07 – 17h37

Ou acesse bit.ly/2HQx0Xf

INTRODUÇÃO 

Estamos apenas em nosso segundo estudo da 
série que trata sobre a identidade missional da 
igreja de Cristo. A proposta desta lição é mostrar a 
relação entre a missão e o reino de Deus. Não há 
como negar que o reino de Deus é o tema central 
da Escritura, um tipo de chave para entender toda 
a revelação bíblica. O reino de Deus foi a razão 
principal da vida e do ministério de Cristo (Mt 4:17; 
Mc 1:14-15; At 1:3). Mas em que ponto os concei-
tos de “reino” e “missão” se relacionam? Em que 
sentido entender isso contribui para o entendimen-
to da identidade da igreja? É o que estudaremos. 

I. CONHECENDO O ENSINO BÍBLICO

Estamos diante de dois temas fundamentais na 
teologia cristã, que não podem ser tratados como 
assuntos sem relevância. São temas tão vitais que 
nenhum estudioso bíblico pode dar-se ao luxo 
de enfatizar tanto um, a ponto de esquecer o ou-
tro. Existem duas verdades sobre reino e missão 

TEXTO-BASE
... e ele enviará novamente Jesus, o Cristo que 
lhes foi designado. Pois ele deve permanecer no 
céu até o tempo da restauração fi nal de todas as 
coisas, conforme Deus prometeu. (At 2:20-21)

Hinos – Inicial: HBJ 11 • Final: HBJ 414
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que devemos reafirmar, para que 
os correlacionemos corretamente. 
Quais são? Vamos conhecer melhor 
esse ensino bíblico.

1. O reino de Deus é anterior à 
missão: O que é o reino de Deus? 
A palavra que aparece, no Antigo 
Testamento, traduzida por reino é 
malkuth, e, no Novo Testamento, é 
basileia. O sentido primário, tanto 
de uma quanto de outra, é “a posi-
ção, autoridade e soberania exerci-
da por um rei”.1 O reino de Deus é, 
portanto, o governo que ele exerce 
sobre tudo e todos (Sl 103:19). 

Segundo a Escritura, o reino de 
Deus é eterno (Sl 45:6, 145:13). 
Ele sempre foi a autoridade supre-
ma. Esse governo é abrangente; 
atinge todas as áreas, dimensões, 
direções e facetas, não apenas da 
atividade humana, mas de todo o 
universo.2 Ele exerce o senhorio 
por direito sobre tudo, porque é o 
criador de tudo o que existe. 

É importante lembrar que houve 
um tempo em que só existia Deus, 
o governante supremo, e mais nada. 
Então, de acordo com seus propósi-
tos soberanos, ele decidiu criar o uni-
verso e tudo que nele há, e não o fez 
sem propósitos: Todas as coisas vêm 
única e exclusivamente de Deus. 
Tudo vive por seu poder, e tudo é 
para sua glória (Rm 11:36 – BV). 

1. Ladd (2008:20) 
2. ibidem, p.113

Todas as coisas foram criadas para 
que o nome do Senhor fosse glorifi-
cado para todo o sempre. Isso é ver-
dade, no que diz respeito ao univer-
so e, especialmente, ao ser humano, 
criado à imagem e semelhança de 
Deus, para conhecê-lo, amá-lo de 
todo o coração e viver com ele em 
eterna felicidade (Gn 1:26-27,31; 2 
Co 3:18; Ef 4:24; Cl 3:10). O Rei colo-
cou o homem na Terra para exercer 
domínio e ser uma espécie de admi-
nistrador do mundo criado (Gn 1:28; 
Sl 8:5-6). Ele desejou compartilhar 
seu domínio com a humanidade. 

Tudo funcionou corretamente no 
universo, por algum tempo, no estado 
original, no ambiente harmônico cria-
do por Deus. Enquanto ele reinava de 
modo pleno, o propósito original de 
todas as coisas cumpria-se fielmente. 
Contudo, infelizmente, houve um mo-
mento em que o ser humano “resol-
veu assumir o controle do universo”.3 
Ele se rebelou, motivado pelo primei-
ro rebelde, o diabo (Gn 3; Is 14). 

Por causa da rebelião dos anjos e 
dos seres humanos, agora vivemos 
num universo em rebeldia (Rm 3:9-
20). Por isso, o propósito pelo qual 
todas coisas foram criadas não se 
cumpre mais de modo pleno, visto 
que existem seres que vivem a sua 
própria maneira, não para a glória 
de Deus. O universo perdeu sua har-

3. Kivitz (2004:17)
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monia, e as coisas ficaram fora do 
lugar. Aqui, entra a missão de Deus, 
pois, no seu plano eterno, quando 
decidiu criar, Deus já havia plane-
jado a restauração de tudo, antes 
mesmo das rebeliões. 

2. O reino de Deus é o alvo 
da missão: O que é a missão de 
Deus? Podemos definir missão de 
Deus como seu propósito de res-
taurar completamente sua criação, 
por meio de Jesus. A missão de 
Deus “é a destruição final de todo 
mal em toda a sua criação”.4 Nesse 
sentido, a missão serve ao reino e o 
seu alvo é o restabelecimento ple-
no do reino de Deus. Ela será con-
cluída quando Deus estiver reinan-
do de modo completo novamente.

A missão de Deus estende-se so-
bre a lacuna entre a maldição sobre 
a Terra e o fim da maldição, na nova 
criação (Gn 3; Ap 22).5 Conforme es-
tudamos na primeira lição desta sé-
rie, a grande ação da Trindade para 
que essa missão de restauração pu-
desse ser realizada está relacionada 
com o significado da palavra latina 
missione, que é “enviar”: o Pai en-
viou o seu Filho para restaurar todas 
as coisas e levar a fio sua missão 
(Jo 3:16-17). Todos esses conceitos 
apresentados podem ser encontra-
dos nas Escrituras Sagradas.

Paulo afirmou, em Colossenses, 
que foi do propósito e do agrado 

4. Wright (2012:50)
5. ibidem, p.56

de Deus que, em Jesus, habitas-
se toda a plenitude, e por meio 
dele reconciliasse consigo todas 
as coisas, tanto as que estão na 
terra quanto as que estão no céu, 
estabelecendo a paz pelo seu san-
gue derramado na cruz (Cl 1:19-20 
- NVI). Na cruz, Deus estava provi-
denciando o meio para reconciliar 
o universo em rebeldia. Essa verda-
de é reafirmada em 2 Co 5:17-20.

Paulo diz que Deus quer fazer con-
vergir em Cristo todas as coisas, tanto 
as que estão nos céus como as que 
estão na terra (Ef 1:10). O Pai deseja 
colocar todo o universo plenamente 
debaixo da autoridade de Cristo e 
livrá-lo das mãos dos seus usurpa-
dores. Quando isso acontecer, Cristo 
devolverá o reino ao seu Pai (1 Co 
15:23-28). Esse tempo, em que tudo 
será definitivamente restaurado, che-
gará quando Cristo vier pela segunda 
vez, e, desde o princípio, os profetas 
falaram sobre ele (At 3:20-21).

Quando iniciou seu ministério pú-
blico, Cristo disse que o reino de Deus 
havia chegado (Mc 1:14-15; Mt 28:18). 
As bênçãos do reinado de Deus foram 
antecipadas, como nunca, desde que 
o pecado entrara na história humana. 
Cristo cumpriu seu papel na missão 
do Deus Trino. Por isso, pôde dizer 
que toda a autoridade lhe foi dada 
no céu e na terra (Mt 28:19). Todo uni-
verso pertence ao Senhor Jesus, por 
direito de criação e redenção. 

Sabemos que, mesmo pertencen-
do a Jesus por direito, todo o univer-
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so ainda não se submete a ele, de 
fato. Conforme já afirmamos, isso 
acontecerá quando Cristo voltar para 
restaurar tudo (At 3:20-21). Até lá, a 
igreja, comunidade edificada por ele, 
deve saber que existe por causa do 
reino, para participar dessa missão 
de Deus, anunciando, de todas as 
maneiras, seu glorioso plano, por 
meio de palavras e ações (2 Co 5:17-
21). Seu encargo é desafiar aqueles 
que estão contra o reinado de Deus a 
se arrependerem (At 3:19). A igreja é 
agência do reino, manifestação dele 
no mundo (At 8:12, 19:8, 20:25).

Pois bem, chegamos ao fim 
desta primeira parte de nosso es-
tudo, em que procuramos mostrar 
a relação entre o reino e a missão 
de Deus. Em suma, o reinado de 
Deus é anterior à missão; é eter-
no. Mas, quando o Rei decidiu 
criar tudo, ali nasceu sua missão. 
O estabelecimento pleno do rei-
no é o alvo da missão de Deus, 
e a igreja existe por causa dessa 
missão. Muitos desses conceitos 
serão explorados com mais pro-
fundidade em outras lições. Ago-
ra, vamos às aplicações. 

01. Como podemos definir “reino de Deus”? Desde quando Deus é 
a autoridade suprema? Quando ele decidiu criar, fez tudo com um 
propósito? Qual? Leia Sl 45:6, 90:2, 103:19, 145:13; Rm 11:36. 

02. O propósito de Deus para a sua criação se cumpre de modo 
pleno onde Deus não reina de modo pleno? O que a Bíblia Sagrada 
diz sobre o estado atual da criação? Leia Rm 3:9-18,23, 8:21-22; 2 
Co 4:4; 1 Jo 5:19. 

03. Antes mesmo de criar todas as coisas, o que Deus já havia 
decidido fazer? Leia At 3:20-21; 1 Co 15:23-28; Ef 1:10; Cl 1:19-20 e 
esclareça para a classe o que é a missão de Deus e qual a sua relação 
com o reino de Deus.
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A igreja é a comunidade do rei-
no de Deus (Mt 21:43). Jesus disse 
que ela possui as chaves do reino 
dos céus, isto é, a autoridade para 
pregar o evangelho e possibilitar 
às pessoas que ainda estão em re-
beldia viver debaixo do reinado de 
Deus (Mt 16:19). Quando prega o 
evangelho, a igreja é instrumento 
de Deus para que as pessoas en-
trem no reino. A igreja anuncia que 
o universo possui um chefe: Cristo 
Jesus, o Senhor (Mt 28:18). 

Paulo disse que o plano de Deus 
é fazer que tudo e todos se curvem 
debaixo da autoridade suprema 
de Cristo, o cabeça da igreja (Ef 
1:22). No processo de retomada 
do universo em rebelião das mãos 
dos usurpadores, a igreja ocupa 
um papel central. Através dela, 
Deus fará de Cristo Senhor sobre 
tudo. A igreja local em que você 
congrega tem noção do quanto é 
importante nesse processo? Ela é 
porta-voz do reino!

04. Até a concretização final do plano de Deus, qual é o papel da 
igreja? Como ela participa, à luz de 2 Co 5:17-21 e At 3:19-21? 

II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. A igreja existe para ser comunidade do reino. 

05. Que marcas claras uma igreja pode dar para mostrar que é uma 
comunidade do reino?

2. A igreja existe para servir à missão de Deus. 

Além de ser comunidade do 
reino, a igreja precisa entender-
-se como instrumento da missão 
de Deus. Ela existe por causa da 
missão de Deus. Podemos defini-
-la como a comunidade do reino, 

composta pelos discípulos de Je-
sus, em missão no mundo. Essa 
definição é possível porque, à luz 
da Bíblia, ela já nasceu comissio-
nada, e esta comissão faz parte de 
sua identidade. 
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Deus enviou a igreja ao mundo, 
aos rebeldes, para conclamá-los atra-
vés de serviço, amor, testemunho, 
presença, a reconhecerem o rei (Jo 

20:21). A igreja local em que você 
serve a Deus entende essa importan-
te função? Como comunidade do rei-
no, a igreja existe para servir à missão. 

DESAFIO MISSIONAL

Conforme você pôde perceber, nesta lição, reino e missão são 
conceitos intimamente relacionados. Essa associação pode ser vista 
também no que C. S. Lewis apresentou: a história de como o rei justo 
desembarcou no seu território ocupado pelo inimigo e nos chama 
para uma grande campanha de sabotagem. O universo precisa ser 
entregue, de fato e de direito, para o seu dono legítimo. O tempo 
dessa restauração fi nal se aproxima. Seu desafi o, nesta semana, será 
compartilhar o conteúdo desta lição com alguém, pessoalmente, por 
WhatsApp, Facebook ou algum outro meio. Aceita o desafi o?

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 08/07 Mc 15:1-20 1Rs 10 Os 11:12-12:14

 Segunda-feira 09/07 Mc 15:21-47 1Rs 11 Os 13 

 Terça-feira 10/07 Mc 16 1Rs 12:1-31 Os 14

 Quarta-feira 11/07 1Co 1:1-17 1Rs 12:32-13:34 Jl 1

 Quinta-feira 12/07 1Co 1:18-31 1Rs 14 Jl 2:1-11

 Sexta-feira 13/07 1Co 2 1Rs 15:1-32 Jl 2:12-32

 Sábado 14/07 1Co 3 1Rs 15:33-16:34 Jl 3

06. É correto dizer, à luz da Bíblia Sagrada, que a igreja, como 
comunidade do reino de Deus, já nasceu comissionada? Justifique 
sua resposta.
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O ESPÍRITO SANTO NA VIDA 
DO EVANGELISTA

Há cristãos que amam evangelizar, sem ter a real consciência da necessidade 
imprescindível da presença do Espírito Santo em suas vidas. Há, inclusive, evan-
gelistas que mal conseguem explicar biblicamente a doutrina da pessoa e da obra 
do Espírito Santo. Partes consideráveis das profecias do Antigo Testamento se re-
ferem à promessa do derramamento do Espírito Santo sobre os servos e as servas 
de Deus. Em Atos 2, vemos a narrativa do cumprimento dessa promessa, quando 
cerca de 120 cristãos foram cheios do Espírito Santo, inaugurando a verdadeira 
nova era, tempo de salvação e preparação para o retorno glorioso de Cristo Jesus 
e seu governo pleno.

O Espírito Santo desceu do céu para habitar para sempre na igreja de Cristo 
Jesus. É ele quem dá aos crentes poder, intrepidez e autoridade espiritual para 
evangelizarem os não-salvos, como explica o apóstolo Paulo: Porque o nosso 
evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Es-
pírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por 
amor de vós (1 Ts 1:5). Os apóstolos evangelizavam não apenas com a vontade 
 humana, mas, sobretudo, em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza. Ter 
consciência cristã da importância do Espírito Santo na vida é indispensável para 
uma evangelização frutífera. 

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

MOMENTO MISSIONÁRIO
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3 Israel, o povo 
da missão

21 DE JULHO DE 2018

OBJETIVO
Analisar, à luz da Palavra 
de Deus, o chamado 
histórico do povo de Israel 
para ser o povo da missão, 
luz para as nações, e o 
seu fracasso em cumprir 
fi elmente tal chamado. 

Sexta-feira, 20/07 – 17h40
Sábado, 21/07 – 17h40

Ou acesse bit.ly/2Hbweml

INTRODUÇÃO

Engana-se quem pensa que missão é um assun-
to restrito ao Novo Testamento. Ela pode ser vista, 
também, no Antigo Testamento. Desde sempre, o 
povo de Deus é convocado a viver em missão, ser 
luz para as nações e participar do seu plano de 
restauração de toda a criação. A grande comissão 
não está presente apenas no Novo Testamento, 
mas em toda a revelação do Antigo Testamento.1 
É disso que tratará este estudo.

I. CONHECENDO O ENSINO BÍBLICO

Os apóstolos Pedro e Paulo, em suas pregações 
no livro de Atos, afi rmaram que tanto a restauração 
total de todas as coisas, por meio de Cristo, quanto 
a responsabilidade de anunciar a luz de Deus a todas 
as nações são assuntos presentes em Moisés e nos 

1. Freitas; Lopes (2017:17)

TEXTO-BASE
Então o Senhor disse a Abrão: (...) “Farei de você 
um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso 
o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei 
os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que 
o amaldiçoarem; e por meio de você todos os 
povos da terra serão abençoados”. (Gn 12:1-3)

DD 15/07 Gn 12:3, 18:18

S 16/07 Gn 22:16, 28:14

TT 17/07 Êx 19:4-6

Q 18/07 Sl 72:8-11,17

QQ 19/07 Dn 3:6, 4:1-37

S 20/07 Jr 12:14

SS 21/07 Ml 3:1, 4:5-6

LEITURA DIÁRIA
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profetas (At 3:19-21, 26:22-23). É cla-
ro, pela Escritura, que o movimento 
missionário de Deus, na história da 
redenção, inicia-se no Antigo Tes-
tamento, com o chamado de Israel, 
conforme será visto nesta lição.

1. O contexto: Os onze primeiros 
capítulos do livro de Gênesis forne-
cem o contexto, por meio do qual o 
chamado e o papel de Israel na obra 
de redenção acontecem. É importan-
te entender a função teológica desses 
capítulos. Em Gênesis 1-11, temos a 
narrativa da criação perfeita do mun-
do, como um lugar harmônico, em 
que a vontade de Deus era feita (Gn 
1-2). Além disso, esses capítulos nar-
ram a rebelião humana, que destrói a 
harmonia criada por Deus (Gn 3). 

Na sequência, temos o crescimen-
to do pecado e a resposta de Deus, 
por meio do juízo,2 tanto no dilúvio 
como em Babel (Gn 4-11). Como é 
o criador de tudo, toda humanida-
de deve lealdade a ele. A rebelião 
de Adão e Eva e de todas as demais 
pessoas é uma rebelião contra o 
dono de tudo. Por isso, o mundo in-
teiro é “culpado diante desse Deus, 
e todos devem responder por isso”.3

A boa notícia ao mundo culpa-
do é que Deus não escolheu aban-
donar ou destruir sua criação, mas 
redimi-la. Ele está em missão para 
restaurar o que o pecado degene-

2. Goheen (2014:46)
3. idem

rou. Desde os primeiros capítulos 
de Gênesis, essa verdade está pre-
sente. Ali, temos descrito o início 
dessa longa jornada de Deus para 
curar a sua criação, mesmo que esta 
insista em viver longe dele, em re-
belião (Gn 3:15, 6:1-8, 9:1-19). O 
chamado de Abrão, que resultou na 
formação do povo de Israel, deve 
ser entendido neste contexto: Deus 
continua empenhado em restaurar, 
e, desta vez, usará um povo para 
cumprimento dos seus propósitos.

2. A escolha: Em Gênesis 12:1-
3, temos o chamado de Deus para 
Abrão. Estamos diante de um texto 
fundamental na teologia bíblica, para 
entendermos o chamado do povo de 
Israel e, consequentemente, confor-
me veremos mais adiante, o papel da 
própria igreja, pois revela a estratégia 
de Deus para restaurar a criação. Nes-
se trecho, em contraste com as más 
notícias do pecado e seus efeitos (Gn 
1-11), temos as boas novas de recon-
ciliação e bênção (Gn 12:1-3).4 

Deus disse a Abrão: Farei de ti 
uma grande nação, e te abençoarei 
(...) e em ti serão benditas todas as 
famílias da terra (Gn 12:2-3). Há duas 
questões importantes nessa afirma-
ção de Deus: 1) uma grande e pode-
rosa nação seria formada, a partir dos 
descendentes de Abrão, nação esta 
que contaria com a bênção de Deus 

4. ibidem, p.47
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(Gn 18:18); 2) por meio dessa nação, 
Deus abençoaria todas as nações da 
Terra. O povo de Deus é escolhido 
para ser bênção para o mundo.

Deus escolheu Abrão para que 
todas aquelas nações espalhadas 
pela face da Terra fossem abençoa-
das (Gn 11:1-19). A “eleição de um 
tem por objetivo a salvação de to-
dos”.5 O povo que surgiria de Abrão 
teria o privilégio de conhecer a sal-
vação de Deus, para, então, convi-
dar todas as nações a participarem 
dessa salvação; seria utilizado para o 
cumprimento dos propósitos univer-
sais de Deus. Como Israel faria isso? 

3. Os encargos: Que papel Israel 
é chamado a desempenhar, na mis-
são de Deus em favor do mundo? 
Um texto do Antigo Testamento, em 
especial, mostra esse papel de modo 
muito claro: Êxodo 19:4-6. Neste 
texto, os filhos de Israel são lembra-
dos de sua experiência recente de 
libertação da escravidão do Egito: 
Viste o que fiz aos egípcios e como 
vos levei sobre asas de águias e vos 
trouxe a mim (Ex 19:4). Por causa do 
seu amor, Deus redimiu seu povo. 

Uma vez redimidos, os filhos de 
Israel foram chamados para ser um 
modelo, “diante das nações, do 
que significa ser redimido e viver de 
modo redentor em sua própria socie-
dade”:6 Agora (...) vós me seres reino 

5. ibidem, p.49
6. Wright (2012:51)

sacerdotal e nação santa (Ex 19:5-6). 
Israel foi escolhido para ser repre-
sentante de Deus e um sinal atraente 
entre as nações, como povo santo 
(Is 49:6). Foi chamado e liberto para 
servir a Deus e ser uma comunidade 
singular entre as nações idólatras. Es-
tas deveriam identificar em Israel um 
povo que adora o Deus verdadeiro. 

A lei foi dada, nesse contexto, 
não para que o povo fosse salvo, 
mas para que se tornasse um mo-
delo, uma luz para as nações7 (Ex 
20:1-21; Dt 4:5-6). Ao viver a vida 
proposta por Deus, Israel seria um 
sinal daquilo que Deus pretendia 
no início, com a criação, e apontaria 
para o futuro, para quando ele irá 
restaurar toda a criação e os seres 
humanos da corrupção do pecado.8 

4. A rejeição: Apesar de ser o 
povo da missão, escolhido para 
ser bênção para as nações, Israel 
falhou em seu chamado. Podemos 
apontar, ao menos, duas falhas gra-
ves: Em primeiro lugar, ao invés 
de ser um povo diferente, Israel 
“tornou-se como as outras nações, 
contaminado pela idolatria”9 e pela 
desobediência à lei de Deus (Jr 4:1-
2; 13:11; Ez 36:22-23; Am 3:1; Zc 
8:13). Paulo diz, em Romanos, que 
Israel se tornou um povo rebelde 
(Rm 8:21).

7. idem
8. Goheen, op. cit., p.43
9. ibidem, p.99
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Em segundo lugar, Israel falhou 
em seu chamado, por se tornar um 
povo exclusivista e orgulhoso, em ra-
zão de sua posição como povo esco-
lhido, distorcendo os motivos de sua 
eleição (Lc 3:8; Jo 8:33,39, 9:28; Rm 
2:17-19). O povo esqueceu-se dos 
propósitos universais de Deus. O re-
lato do livro do profeta Jonas mostra 
isso, de modo claro (Jn 4:1-11). De 
maneira trágica, Israel falhou em não 
compreender o significado de sua 
missão e achar que as outras nações 
não eram dignas do amor de Deus. 

É importante dizer, entretanto, que, 
mesmo com a falha de Israel, Deus 
não desistiu de sua missão de trazer 
restauração a sua criação e de ter um 
povo santo no meio das nações, en-
quanto isso não ocorrer plenamente. 

Contudo, agora, ele fará isso através 
do Israel espiritual, a igreja, uma co-
munidade multiétnica (Mt 21:43; Lc 
24:44-47; At 1:8; 13:47; Gl 6:16). A 
igreja retoma a missão de Israel de ser 
luz para as nações (Mt 5:13-16).

Pois bem, até esta parte de 
nosso estudo, refletimos sobre o 
movimento missionário de Deus 
na história, com o fim de abençoar 
as nações, salvar os perdidos, pre-
parando o mundo para a vinda do 
Filho, o Redentor, por meio de Is-
rael. Infelizmente, o povo da mis-
são falhou. Mas Deus não desistiu 
de continuar agindo para trazer 
salvação a todos os povos, e a 
igreja surge no cenário, como ins-
trumento dessa missão. Levemos 
isso a sério!

01. Em que sentido é importante entender os onze primeiros 
capítulos de Gênesis, para uma compreensão correta do chamado de 
Abrão? Do que esses capítulos tratam, basicamente? Leia Gn 1:31, 
2:17, 3:6, 6:5, 11:4. 

02. Após ler Gn 12:1-3, comente com a classe sobre o chamado de 
Deus para Abrão. Quais foram as duas promessas feitas a ele? 

03. Como povo chamado e redimido por Deus, que papel Israel 
deveria desempenhar entre as nações? Leia Ex 19:4-6. 
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04. Apesar de ser o povo da missão, escolhido para ser luz das 
nações, Israel falhou em seu chamado. Aponte as razões desse 
fracasso, à luz do item 4 e dos textos a seguir: Jr 13:11; Ez 36:22-23; 
Jn 4:1-11; Zc 8:13.

II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Como herdeiros do chamado de Israel, sejamos um povo santo.

Pedro escreveu sobre os cris-
tãos: Antes não éreis povo, mas 
agora, sois povo de Deus (1 Pd 
2:10). Por causa da rejeição de 
Israel, assumimos o papel de ser-
mos povo de Deus e anunciarmos 
as suas grandezas (1 Pd 2:4-9). A 
história de Israel, relatada no Anti-
go Testamento, mostra o povo, de 
modo geral, falhando em seu cha-
mado a santidade. 

Israel acabou por mostrar que não 
era diferente das demais nações. Que 
isso não ocorra conosco! Que a igreja 
seja uma comunidade exemplar: O 
vosso procedimento entre os gen-
tios seja correto, para que, naquilo 
que falam mal de vós, como de mal-
feitores, observando as vossas boas 
obras, glorifiquem a Deus no dia da 
visitação (1 Pd 2:12). Com ajuda do 
Espírito Santo, santifiquemo-nos! 

05. Comente sobre a tentação constante do povo de Deus, ao longo 
de toda a história, de esquecer a razão do seu chamado.

2. Como herdeiros do chamado de Israel, sejamos um povo grato.

Por ser um povo escolhido por 
Deus, com um chamado singu-

lar, Israel acabou tornando-se um 
povo orgulhoso. Porque tinha a lei 
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de Deus e a circuncisão, acredita-
va ser superior aos demais povos, 
e os desprezava (Rm 2:17-29). A 
parábola do fariseu e do publicano 
ilustra muito bem esse sentimento 
de superioridade (Lc 18:9-14). 

Lembremo-nos de que, assim 
como aconteceu com Israel, não fo-
mos chamados por Deus por causa 
da nossa justiça, mas por causa do 

seu amor e da sua graça (Dt 7:7-
8, 9:4-5). Fomos resgatados pela 
graça, para obedecermos a Deus 
(Rm 3:24; Ef 2:8-10). Sendo assim, 
onde há lugar para o orgulho? (Rm 
3:27). Sejamos gratos a Deus pela 
redenção e pelo privilégio de parti-
ciparmos de sua missão, anuncian-
do e vivendo aquilo que ele está 
fazendo no mundo. 

06. Por que não é correto, por parte do povo de Deus, adotar uma 
postura arrogante, diante do seu chamado? 

DESAFIO MISSIONAL

O livro do profeta Jonas possui apenas quatro capítulos. É pos-
sível lê-lo, de forma pausada e bem tranquila, em cerca de quinze 
minutos. Seu desafi o para esta semana será fazer isso. E não im-
porta que já tenha lido esse livro em outra oportunidade. Leia-o 
novamente e refl ita sobre a postura do profeta, diante do chamado 
de Deus para abençoar as outras nações. Sua história lembra-nos 
da postura exclusivista de Israel e é um alerta para a igreja agir de 
modo diferente, diante do chamado histórico que herdou. Aceita o 
desafi o? Que o Senhor o abençoe nessa leitura e meditação. 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 15/07 1Co 4 1Rs 17 Am 1

 Segunda-feira 16/07 1Co 5 1Rs 18 Am 2:1-3:2

 Terça-feira 17/07 1Co 6 1Rs 19 Am 3:3-4:3

 Quarta-feira 18/07 1Co 7:1-24 1Rs 20 Am 4:4-13

 Quinta-feira 19/07 1Co 7:25-40 1Rs 21 Am 5

 Sexta-feira 20/07 1Co 8 1Rs 22 Am 6

 Sábado 21/07 1Co 9 2Rs 1-2 Am 7
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Aqui está a grande promessa evangelística: Mas recebereis a virtude do Espíri-
to Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém 
como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confi ns da terra (At 1:8). Falar de 
Jesus, testemunhar do seu amor, evangelizar, discipular são ações que exigem 
poder divino. É o Espírito Santo que enche de poder todos os cristãos, e quem já 
o tem como morada em sua vida, tem, também, o seu poder e pode ser batizado 
nele, para testemunhar do Salvador com mais ousadia. 

Para resgatar uma pessoa das trevas espirituais e trazê-la para a luz de Cristo, 
é dispensável o uso de ciências humanas, ferramentas materiais, meios terrenos, 
pois esses conteúdos, conquanto importantes, não têm poder para iluminar a 
escuridão espiritual, nem purifi car os pecados do coração humano. Somente o 
evangelho de Cristo, pregado no poder do Espírito Santo, pode fazê-lo, uma vez 
que a palavra de Deus é viva e efi caz, e mais penetrante do que espada de dois 
gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é 
apta para discernir os pensamentos e intenções do coração (Hb 4:12).  A promessa 
do Espírito Santo é para você! 

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

A GRANDE PROMESSA DO 
ESPÍRITO SANTO

MOMENTO MISSIONÁRIO

4
28 DE JULHO DE 2018

Sexta-feira, 27/07 – 17h43
Sábado, 28/07 – 17h43

Ou acesse bit.ly/2HF6mCG
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4 O que é igreja 
missional?

28 DE JULHO DE 2018

OBJETIVO
Mostrar o que signifi ca ser 
uma igreja missional, para 
que o estudante entenda 
a atuação missionária da 
igreja local na cultura em 
que está inserida.

Sexta-feira, 27/07 – 17h43
Sábado, 28/07 – 17h43

Ou acesse bit.ly/2HF6mCG

INTRODUÇÃO

Você sabe o que signifi ca uma igreja missional? 
Quando usado para qualifi car a comunidade cris-
tã, o termo “missional”1 não se refere a uma ativi-
dade específi ca da igreja, mas a sua própria iden-
tidade e essência, na medida em que, ao assumir 
sua responsabilidade, em meio a sua cultura, ela 
“participa na missão de Deus para o mundo”.2 A 
proposta desta lição é exatamente compreender 
melhor o conceito da igreja missional. 

I. CONHECENDO O ENSINO BÍBLICO

Seguindo a lógica do que foi afi rmado na intro-
dução, ser missional é ser uma igreja em que cada 
membro se entende como missionário onde quer 
que esteja e uma igreja que se compromete com 
a missão de Deus no mundo. Cada igreja local, 

1. Costa (2012:11) 
2. Ghoeen (2014:20)

TEXTO-BASE
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que 
há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, 
tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e 
Samaria, e até aos confi ns da terra. (Atos 1:8)

DD 22/07 Jo 20:21

S 23/07 Mt 5:13-16

TT 24/07 Mt 28:19-20

Q 25/07 Mc 16:15

QQ 26/07 At 1:8

S 27/07 At 8:12, 14:7,22

SS 28/07 1Co 10:31

LEITURA DIÁRIA

Hinos – Inicial: HBJ 26 • Final: HBJ 427
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onde quer que esteja inserida, está 
em missão. Mas, segundo as Escri-
turas, em termos práticos, o que 
significa ser missional? Vamos lá. 

1. Voltada aos de fora: Em pri-
meiro lugar, ser missional significa 
ser uma igreja para os de fora. De 
acordo com a Escritura, a missão 
da igreja é abrangente. No texto 
de Atos 1:8, fica bem clara a sua 
extensão: ela não deveria ficar en-
clausurada em Jerusalém, mas de-
veria testemunhar de Jesus para 
além de suas fronteiras. Os que es-
tavam além dos muros daquela ci-
dade também precisavam receber 
o evangelho de Cristo. 

Porém, ao ler o livro de Atos, 
vemos que a recém-plantada igre-
ja de Jerusalém já dava sinais de 
acomodação em relação à missão: 
permitiu que o evangelho perma-
necesse restrito a sua localidade, 
dentro de suas portas. Se conti-
nuasse assim, os de fora de Jerusa-
lém dificilmente seriam alcançados. 
Então, segundo o livro de Atos, o 
Deus da missão logo tratou de reo-
rientar a igreja de Jerusalém à mis-
são, através de uma perseguição.

 Lucas, o escritor do livro, traz 
a seguinte narrativa: Naquele dia 
levantou-se grande perseguição 
contra a igreja que estava em Je-
rusalém; e todos exceto os após-
tolos, foram dispersos pelas re-
giões da Judéia e da Samaria (At 
8:1). Com a perseguição, os cris-

tãos foram dispersos para os luga-
res em que o Senhor desejava que 
a missão fosse realizada (At 1:8). 
O propósito de Deus para a igreja 
é que ela seja direcionada para os 
de fora. A própria palavra igreja 
(gr. ekklesia, literalmente, “cha-
mados para fora”) está carregada 
desse conceito.

Com base nesse conceito, o 
teólogo Dietrich Bonhöeffer disse, 
acertadamente: “A igreja só é igre-
ja, quando o é para os de fora”.3 
Esta, sim, é uma igreja com uma 
mentalidade missionária, em que 
cada cristão é um missionário que 
evangeliza os perdidos (At 8:4,12, 
11:19-21, 14:7,22, 19:8, 20:25, 
28:23,31; Cl 1:3-8; 1 Pd 2:9 ).

Jesus deixou claro aos discí-
pulos que deveriam formar uma 
igreja em prol do mundo, não 
para si mesmos. Ele disse, em 
oração ao Pai: Assim como tu me 
enviaste ao mundo, também eu 
os enviei ao mundo (Jo 17:18). 
Desse modo, descrever a igreja 
como comunidade missional sig-
nifica defini-la “como um corpo 
enviado ao mundo”.4

Uma igreja missional sabe que 
está inserida neste mundo para 
alcançá-lo. Sendo assim, seus 
membros “estão comprometidos 

3. apud Silva (2007:79) 
4.Goheen (2014:21)
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em levar a igreja à cidade”.5 Você 
percebe, nesses textos bíblicos, o 
desejo de Deus em que sua igreja 
cumpra a sua missão? A igreja mis-
sional é aquela que entende isso e 
se compromete com essa missão. 
Ela sabe que essa é sua identidade 
e seu propósito (Mt 28:19-20; Mc 
16:15; 1 Pd 2:9). 

2. Engajada na cultura: Em 
segundo lugar, uma igreja missio-
nal faz a diferença em sua própria 
cultura. Ela adentra os vários do-
mínios da sociedade, procurando 
desfazer as obras do inimigo, com 
o intuito de manifestar o reino 
de Deus às pessoas. Cada igreja 
está inserida numa certa socieda-
de com uma cultura própria. Não 
são apenas os missionários trans-
culturais que precisam lidar com 
esse desafio. 

Jesus não nos enviou ao mundo? 
Então, em todos os lugares deste 
planeta e em todas as culturas, a 
igreja precisará realizar a missão. 
Sendo assim, ela observa a cultura 
e enxerga oportunidades para ser 
luz e para ser sal; contudo, enxer-
ga também o perigo, pois a cultura 
tem oportunidades e perigos.

Muitas igrejas, no ímpeto de se 
engajarem na cultura, acabam se 
perdendo e se adaptando ao mun-
do. Outras, com medo de se per-

5. Stetzer; Queiroz (2017:200)

derem, se afastam das pessoas que 
precisam de Jesus. Mas como tais 
pessoas serão alcançadas? 

Através de suas boas obras de 
serviço ao próximo e de seu exem-
plo de santidade, uma igreja mis-
sional testemunha de Jesus nos 
mais diversos setores da sociedade 
(Mt 5:13-16; Fl 2:15). Preocupa-se 
com a integralidade da missão: 
leva o pão celestial às pessoas, mas 
também lhes leva o pão cotidiano, 
ampara os necessitados, faz o bem 
a todas as pessoas (Gl 6:10). 

O próprio Jesus pediu ao Pai 
que não tirasse a igreja do mundo, 
mas que a guardasse do maligno, 
enquanto cumprisse sua missão no 
mundo (Jo 17:15). A igreja precisa 
ser capaz de penetrar nas comple-
xas realidades culturais da socieda-
de em que está inserida para cons-
truir pontes. Isso é fundamental para 
que ela mostre Cristo na vida diária.6

Para ser missional, a igreja deve 
evitar os extremos. Algumas igrejas 
acham que tudo na cultura é ruim 
e tentam evitá-la a qualquer custo; 
outras não enxergam o perigo, e se 
tornam coniventes com os pecados 
da cultura. Mas a igreja missional não 
é contra e nem da cultura: ela busca 
envolver-se na cultura com a finalida-
de de transformá-la pelo poder do 
Espírito Santo e do evangelho.

6. idem, p.202
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Em uma igreja missional, tudo é 
dirigido para a missão: seus minis-
térios, sua atuação na sociedade 
e até seu culto. Sua adoração é 
um ato de amor dirigido a Deus e 
colabora com a missão, pois teste-
munha os feitos de Deus, diante e 

entre os não-cristãos (1 Co 10:31; 
Sl 89:5, 107:32, 113:1, 149:1; At 
2:42-47). Por isso, precisa ser inte-
ligível aos de fora (1 Co 14:23-25). 
Depois deste aprendizado, veja-
mos como praticar o que estuda-
mos até aqui. 

01. Com base nos parágrafos introdutórios, responda: Como você 
entende o termo “missional”? O que significa dizer que uma igreja 
é missional?

02. Você concorda com a frase: “A igreja só é igreja, quando o 
é para os de fora”? Por quê? O que a Bíblia diz sobre isso? Que 
exemplo temos, no livro de Atos, sobre essa questão? Leia o item 1.

03. Com base no item 2, responda: Como a igreja pode fazer 
diferença na sua própria cultura? Baseie-se em Mt 5:13-16; At 2:42-
47; 1 Co 14:23-25; Gl 6:10. 

04. Você consegue enxergar os perigos e as oportunidades da 
cultura em que está inserido? Responda, com base no item 2.
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II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Para sermos uma igreja missional, precisamos entender nossa missão.

Durante seu ministério terreno, 
Jesus ensinou a seus discípulos 
que tinham uma missão e que ele 
próprio os estava enviando (Mt 
10:16; Lc 10:3). Logo após sua 
ressureição, Jesus enfatiza nova-
mente essa missão (Mt 28:19-20; 
Mc 16:15; Jo 20:21). Era de suma 
importância que seus discípulos a 
entendessem, pois, sem isso, não 
haveria uma boa prática. Muitos 
não são missionais porque não en-
tendem o que isso significa. 

Se não entendermos correta-
mente o conceito de igreja missio-
nal e as implicações da missão, não 
conseguiremos ser essa igreja. Tal-
vez seja novo para você esse tema. 
Busque conhecer mais o assunto, 
leia livros sobre isso, participe de 
palestras. Busque praticar esse 
conceito, com seu testemunho na 
cultura em que você está, com sua 
participação nos cultos e ministé-
rios. Que sua igreja seja voltada 
para os de fora. 

05. Converse com os demais alunos sobre a importância de entender 
corretamente o que significa ser uma igreja missional. Como ser 
missional na prática? 

2.  Para sermos uma igreja missional, precisamos depender do 
Espírito Santo.

Observe que, tanto em Jo 20:19-
20 quanto e em At 1:8, no momen-
to de comissionar os discípulos 
para a missão, Jesus fala sobre a 
importância do Espirito Santo. Em 
Atos 2, vemos o Pai e o Filho envia-
rem o Espírito Santo sobre os discí-
pulos reunidos no Cenáculo. Sabe 
por quê? Simples: Sem o Espirito 

Santo, eles não conseguiriam cum-
prir a missão.

 Somente quando a igreja de-
pende do Espirito Santo é que 
possui condições de ser missional. 
Não basta melhorarmos nossos 
cultos ou termos igrejas bem estru-
turadas, com boa fachada, templos 
modernos, liturgias contemporâ-
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neas, louvores compreensíveis etc. 
Isso ajuda muito. Porém, acima de 

tudo, nossa missão é espiritual; por 
isso, precisamos do Espirito Santo. 

06. Tudo que pudermos fazer para a missão é necessário, mas, acima 
de tudo, precisamos depender do Espírito Santo. Comente essa 
afirmação. Por que é preciso depender do Espírito Santo? 

DESAFIO MISSIONAL

Como vimos, para a igreja ser missional, não pode se acomodar: 
tem de sair para fora das quatro paredes, fazer um esforço contínuo 
para ouvir as perguntas que os de fora estão fazendo. Para isso, 
precisa estudar a cultura que a cerca, viver e pregar o evangelho no 
meio dela, de forma que as pessoas sejam transformadas.

Seu desafi o para esta semana é buscar conhecer mais o conceito 
de igreja missional. Leia um artigo na internet ou um livro sobre 
essa temática (você pode usar a bibliografi a desta série de lições); 
assista a um vídeo sobre o assunto e, acima de tudo, busque a ca-
pacitação do Espírito Santo, para que você cumpra a sua missão. 
Ajude sua igreja a ser missional. 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 22/07 1Co 10 2Rs 3 Am 8

 Segunda-feira 23/07 1Co 11:1-16 2Rs 4 Am 9

 Terça-feira 24/07 1Co 11:17-34 2Rs 5 Ob

 Quarta-feira 25/07 1Co 12 2Rs 6:1-7:2 Jn 1

 Quinta-feira 26/07 1Co 13 2Rs 7:3-20 Jn 2

 Sexta-feira 27/07 1Co 14:1-25 2Rs 8 Jn 3

 Sábado 28/07 1Co 14:26-40 2Rs 9 Jn 4
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Quando um cristão autêntico sai para evangelizar, não o faz por sua livre von-
tade e força: quem o direciona, move e guia ao evangelismo é o Espírito Santo. 
É o Senhor Jesus quem afi rma essa verdade: Mas, quando vier aquele Espírito de 
verdade, ele vos guiará em toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas 
dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir (Jo 16:13). O Espírito 
Santo é quem dá ao evangelista o conteúdo a ser entregue ao evangelizando; é 
quem guia o evangelista a usar as melhores estratégias para infundir a verdade 
no não-salvo e é quem anuncia a maravilhosa vida que há de vir para aquele que 
aceitar a verdade, que é Cristo Jesus.

Em Atos 16:6-10, vemos um exemplo claro de como o Espírito Santo comanda 
o evangelismo na igreja de Jesus: Paulo e seus companheiros foram impedidos 
pelo Espírito Santo de pregar na Ásia e na Bitínia e tiveram de evangelizar na 
região da Galácia, porque assim decidira esse comandante divino. Assim, igreja 
que quiser ter resultados reais na evangelização precisa submeter-se ao comando 
do Espírito Santo. É ele quem dirige todos os processos que envolvem a comuni-
cação do evangelho aos perdidos, quem dirige o dia-a-dia do ministério da evan-
gelização. Por essa razão, é necessário haver humildade e disposição dos cristãos 
proclamadores para dependerem do Espírito de Deus em tudo  que fi zerem. 

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

O COMANDANTE DO EVANGELISMOMOMENTO MISSIONÁRIO
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo 
para ouvir o podcast desta lição.

5 A centralidade 
da cruz

4 DE AGOSTO DE 2018

OBJETIVO
Mostrar a importância 
da cruz de Cristo para a 
construção da identidade 
missional da igreja.

Sexta-feira, 03/08 – 17h46
Sábado, 04/08 – 17h46

Ou acesse bit.ly/2JWOCBc

INTRODUÇÃO

A cruz identifi ca a igreja com Jesus Cristo. Em 
suas próprias palavras, o Senhor afi rmou que veio 
para dar sua vida em resgate por muitos (Mc 10:45 
– grifo nosso). Sendo assim, a igreja só pôde ser 
igreja e ter uma missão no mundo por causa da 
cruz. Aliás, esta precisa ser o conteúdo central da 
mensagem cristã. Não podemos esquecer que a es-
sência das boas novas da graça de Deus é a morte 
do Salvador pela crucifi cação, e isso é fundamental 
para estabelecer a identidade missional da igreja.1 

I. CONHECENDO O ENSINO BÍBLICO 

A cruz de Cristo está no centro de toda a reve-
lação bíblica. Paulo disse que Cristo morreu pelos 
nossos pecados segundo as Escrituras (1 Co 15:3 
– grifo nosso). Ela é o ápice da missão de Deus 

1. Stott (2006:15)

TEXTO-BASE
Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas-
novas que lhes anunciei (…): Cristo morreu por 
nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele 
foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como 
dizem as Escrituras. (1 Co 15:1-4)

DD 29/07 Jo 19:16-19

S 30/07 1Co 1:17-18

TT 31/07 Gl 6:14 

Q 01/08  Ef 1:5 

QQ 02/08 Ef 2:15-17

S 03/08 Cl 1:19-20

SS 04/08  Fp 2:7-8

LEITURA DIÁRIA

Hinos – Inicial: HBJ 75 • Final: HBJ 74
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e o conteúdo principal do evange-
lho que a igreja deve anunciar, pois 
somente a morte de Jesus viabiliza 
a restauração da humanidade e de 
toda a criação. 

1. A necessidade central da 
cruz: Paulo lembra à igreja que 
Cristo morreu pelos nossos peca-
dos (1 Co 15:3b). Entender a ra-
zão dessa morte é vital. De acordo 
com a Escritura, sem Jesus, todas 
as pessoas estão condenadas, são 
escravas do pecado e inimigas de 
Deus, que o salário do pecado é a 
morte (Rm 6:23) e que ser humano 
não é capaz de salvar a si mesmo. 
Essa compreensão mostra o quan-
to a cruz é necessária e central. 

A época atual é considerada pós-
-cristã. Isso significa que a socieda-
de, em geral, tornou-se descom-
promissada com os princípios e va-
lores cristãos. Conceitos pilares do 
cristianismo estão desaparecendo 
gradativamente. Além disso, vive-
mos em meio a uma sociedade plu-
ralista,2 marcada por variedade de 
culturas, religiões, costumes e esti-
los de vida que são aprovados e va-
lorizados na atualidade;3 contudo, 
diferentes daquilo que é propos-
to no evangelho. Nesse contexto, 

2. Por sociedade pluralista, entende-se a 
presença, numa mesma sociedade, de cul-
turas diferenciadas e a existência de iden-
tidades nacionais, étnicas, religiosas ou ra-
ciais distintas.
3. Newbigin (2016:13)

anunciar a mensagem da cruz com 
as suas exigências é um desafio. 

Aliás, no tempo dos primeiros 
cristãos, a mensagem da cruz não 
fazia sentido para a religiosidade 
judaica, nem para os pressupos-
tos filosóficos e culturais greco-ro-
manos. Paulo que o diga: ... en-
quanto os judeus pedem sinais, e 
os gregos buscam sabedoria, nós 
pregamos Cristo crucificado, que 
é motivo de escândalo para os 
judeus e absurdo para os gentios 
(1 Co 1:22-23). Não é muito dife-
rente hoje. O desafio deles era tão 
grande quanto o nosso. Contudo, 
a mensagem do evangelho conti-
nua sendo o único remédio para a 
humanidade enferma (At 4:12). 

Nessa sociedade plural, muitos 
são os inimigos da cruz de Cristo 
(Fp 3:18). Nesse contexto, a igreja 
corre o risco de perverter o evan-
gelho. Dois erros são bem comuns: 
o legalismo e o relativismo.4 São 
extremos perigosos. Há igrejas que 
se perderam nisso, por deixar de 
pregar o verdadeiro evangelho da 
graça em seus púlpitos. Mas a cruz 
de Cristo pode equilibrar tudo no-
vamente (Ef 2:5,10). É preciso vol-
tar ao evangelho. A mensagem da 
cruz deve ser o conteúdo central 
de nossa pregação e deve marcar o 
estilo de vida de todos nós. 

4. Keller (2014:38)
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2. A importância comunitária 
da cruz: A centralidade da cruz 
equilibra a atuação cristã e pro-
move a compreensão correta so-
bre seu propósito comunitário. 
Um dos propósitos da cruz é unir 
as pessoas. Muitos ainda conside-
ram a conversão apenas como um 
benefício pessoal, afirmam que “a 
salvação é individual e, portanto, 
cada crente é responsável pela 
sua própria”. Essa é só meia ver-
dade e consiste em um grave erro 
de entendimento.

Lemos, na Bíblia, que Jesus é 
o Cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo e que ele veio 
para dar sua vida em resgate por 
muitos (Mc 10:45; Jo 1:29 – grifos 
nossos). Percebe como a salvação 
é muito mais abrangente? Por 
meio da cruz, pessoas de todas 
as épocas e lugares são alcança-
das. Deus está criando uma nova 
humanidade (Ef 2:11-22). Quem 
é salvo, precisa entender essa 
dimensão comunitária. A men-
sagem da cruz não diz somente 
que o indivíduo é livre da culpa e 
justificado, mas, também, que ele 
faz parte dessa nova humanida-
de, que tem compromissos com a 
missão de Deus. 

Além do mais, a igreja é o ajun-
tamento de diversas pessoas que 
foram salvas em épocas distin-
tas. O reino de Deus inclui a res-
tauração não só da humanidade, 

mas de toda a criação; portanto, 
a crucificação, na sua plenitude, 
revela e cumpre o fim da história 
universal e a restauração de todo 
o universo.5 Neste sentido, a cruz 
une os cristãos em torno de uma 
missão. 

Por essa razão, a cruz estabele-
ce a igreja como uma comunida-
de missional, como participante 
ativa na missão de Deus no mun-
do, antenada a tudo e a todos ao 
seu redor, tal como o seu Senhor, 
pronta a servir em amor e sacri-
fício, como ensina João: Nisto 
conhecemos o que é o amor: Je-
sus Cristo deu a sua vida por nós, 
e devemos dar a nossa vida por 
nossos irmãos (1 Jo 3:16).

3. A identidade missional da 
cruz: Jesus foi sepultado e ressus-
citou ao terceiro dia (1Co 15:4). 
Depois disso, foi exaltado à mais 
alta posição, feito Senhor acima 
de tudo e sobre todos (Fp 2:5-11). 
Um novo tempo é inaugurado com 
a ressurreição de Cristo. Os evan-
gelhos mostram Jesus ressurreto, 
como Senhor da igreja, comissio-
nando a comunidade de discípu-
los para levar as boas novas a to-
das as nações.

Os comissionamentos mostram 
que os evangelhos estabelecem 
a verdadeira identidade e o pa-

5. Goheen (2014:131)
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pel principal da comunidade da 
nova aliança:6 uma comunidade 
em missão, seguindo igualmente 
o exemplo de seu Senhor, tornan-
do-se essencial e ministerialmen-
te luz para o mundo (Mt 28:16-
20; Mc 16:9-20; Lc 24:44-49; Jo 
20:19-23). 

O testemunho de Paulo e Bar-
nabé é importante para essa com-
preensão: Pois assim o Senhor nos 
ordenou: ‘Eu fiz de você luz para os 
gentios, para que você leve a sal-
vação até aos confins da terra’ (At 
13:47). O evangelho não tem a ver 
com o que fazemos, mas, sim, com 
o que foi feito por nós e “resulta 
em um modo de viver completa-
mente novo”.7

6. ibidem, p. 143
7. Keller (2014:37)

A missão da igreja consiste em 
pregar e viver o evangelho na so-
ciedade, como luz (Mt 5:14-16). 
Assim, o estilo de vida, tanto do 
cristão individualmente como do 
grupo de cristãos, em comunida-
de, resume a identidade missional 
da igreja. E tudo isso é proveniente 
da cruz (Mc 8:34). 

A Bíblia conta a história da jor-
nada de Deus pela restauração de 
sua criação, para que tudo esteja 
novamente debaixo do seu gover-
no. Indiscutivelmente, a cruz cons-
titui o momento central e culmi-
nante dessa história. É por meio da 
morte do Filho amado na cruz que 
Deus reconcilia consigo mesmo to-
das as coisas (Cl 1:19-20). A seguir, 
vamos ver como ser uma igreja 
centrada no evangelho da cruz, de 
maneira mais prática. 

01. Com base nos parágrafos introdutórios, comente sobre a 
centralidade da cruz para a fé cristã e por que ela é tão importante 
para definir a identidade missionária da igreja. 

02. Fale sobre o desafio e a necessidade de anunciar o evangelho 
da cruz nesta sociedade pluralista. Leia At 4:12; 1 Co 1:22-23, 15:3 
e o item 1. 



40  |  Lições Bíblicas – 3º Trimestre de 2018

Atualmente, há muitos inimi-
gos da cruz e, diante disso, a 
igreja, com a boa intenção de se 
manter fiel e vencer tais inimigos, 
pode cair na tentação do legalis-
mo, pois, ao enfatizar as regras, 
acaba esquecendo a graça. O le-
galismo é a religião do mérito. É 
acreditar que somos capazes, pe-
los próprios esforços, de nos sal-
var da condenação eterna. Pen-
sar assim é negar a mensagem da 
cruz, essência do evangelho. So-
mos salvos pela graça; isso não é 
salário, mas um presente imereci-
do (Ef 2:4-9). 

Não deixemos de falar dos man-
damentos. Obedecer-lhes é indis-
pensável. Mas não podemos esque-
cer que o evangelho da graça, reve-
lado na cruz, precisa estar no centro 
de nossa proclamação. Isso nos li-
vrará de sermos legalistas. Ter a cruz 
no centro ajuda-nos a sermos mais 
humildes, pois reconhecemos que 
todo mérito vem de Cristo. Isso nos 
identifica com os pecadores a nos-
sa volta e nos impede de julgá-los; 
faz-nos olhar com empatia e miseri-
córdia os que nos cercam, e nos tor-
namos mais relevantes na sociedade 
em que estamos inseridos. 

03. Com base no item 2, comente a frase: “Um dos propósitos da 
cruz é unir as pessoas”. Qual a importância comunitária da cruz? 
Por que Jesus nos uniu em igreja? Leia Mc 10:45; Jo 1:29; At 1:8; 
Ef 2:11. 

04. Leia o item 3 e Mt 28:16-20; Mc 16:9-20; Lc 24:44-49; Jo 20:19-
23; 1 Co 15:4; Fp 2: 5-11, e responda: Como a ressurreição inaugura 
um novo tempo e o que a cruz de Cristo tem a ver com a identidade 
missional da igreja? 

II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Uma igreja centrada no evangelho da cruz não é legalista. 
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05. Explique como uma igreja centrada no evangelho da cruz não é 
legalista. De que forma isso a torna mais relevante na sociedade em 
que está inserida?

2. Uma igreja centrada no evangelho da cruz não é relativista.

Outro perigo que corremos em 
nosso tempo é de sermos relati-
vistas. Há cristãos que desprezam 
a obediência e a santificação, tor-
nando-se permissivos. De igual 
modo, existem igrejas que, na 
intenção de atrair os pecadores, 
deixam de apresentar as exigên-
cias do evangelho; pregam um 
evangelho incompleto para agra-
dar as pessoas. 

A mensagem da graça não é 
uma liberação para uma vida de 

pecados, mas, sim, um convite à 
aceitação do amor de Deus e à 
rendição a sua vontade, median-
te a ajuda do Espírito Santo. A 
graça nos ensina a viver (Tt 2:11-
12). Portanto, para não ser relati-
vista, a igreja precisa ser centra-
da no evangelho da cruz. Assim, 
ela prega o evangelho completo. 
É desse modo que a igreja é, de 
fato, luz na sociedade, fazendo a 
diferença e vivendo um estilo de 
vida missional. 

06. Explique como uma igreja centrada no evangelho da cruz não é 
relativista. De que forma isso a torna mais relevante na sociedade 
em que está inserida? 
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DESAFIO MISSIONALDESAFIO MISSIONALDESAFIO MISSIONAL

A cruz é essencial no cumprimento da missão de Deus, que visa 
à restauração de todas as coisas. Ela é central no plano de res-
tauração de Deus para a humanidade. A morte e a ressureição de 
Jesus Cristo são o conteúdo principal da proclamação, a essência 
do evangelho que precisamos anunciar e demonstrar ao mundo. 
Como desafi o missional, dedique um tempo de oração por um ami-
go, vizinho ou parente não-cristão; estude, nos quatro evangelhos, 
o relato da crucifi cação e da ressurreição de Cristo e explique essa 
mensagem a essa pessoa. 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 29/07 1Co 15:1-34 2Rs 10 Mq 1

 Segunda-feira 30/07 1Co 15:35-58 2Rs 11 Mq 2

 Terça-feira 31/07 1Co 16 2Rs 12-13 Mq 3

 Quarta-feira 01/08 2Co 1:1-2:4 2Rs 14 Mq 4:1-5:1

 Quinta-feira 02/08 2Co 2:5-3:18 2Rs 15-16 Mq 5:2-15

 Sexta-feira 03/08 2Co 4:1-5:10 2Rs 17 Mq 6

 Sábado 04/08 2Co 5:11-6:13 2Rs 18 Mq 7
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O trabalho que a pessoa não-salva dá para o Espírito Santo é imenso. As pa-
lavras de Jesus a respeito não deixam dúvida: E, quando ele vier, convencerá o 
mundo do pecado, e da justiça e do juízo (Jo 16:8). Ele convence do pecado, 
porque não creem em Jesus; convence da justiça porque Jesus voltou para o Pai, 
e convence do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado (Jo 16:9-11). 
Percebeu que todo o processo de salvação ou de condenação é realizado pelo 
Espírito Santo? Se o pecador se deixar convencer de que é pecador, de fato, e 
aceitar a justiça de Cristo, será salvo; caso contrário, será condenado com o diabo. 

O Espírito Santo é simplesmente fundamental para o perdido, mas este, exa-
tamente por estar perdido, cego pelo diabo, não percebe as intenções salvífi cas 
do Espírito. A razão é esta: Ora, o homem natural não compreende as coisas do 
Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las, porque 
elas se discernem espiritualmente (1 Co 2:14). Contudo, o Espírito Santo não 
desiste do perdido, e trabalha usando grande poder espiritual, até convencê-lo, 
por graça, misericórdia e amor. Tudo isso ele  faz por meio dos evangelistas, ins-
trumentalizando-os espiritualmente, uma vez que entendem as coisas do Espírito. 

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

A AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 
NO PERDIDO

MOMENTO MISSIONÁRIO
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Escaneie o código abaixo 
para ouvir o podcast desta lição.

6 Os cristãos 
missionais

11 DE AGOSTO DE 2018

OBJETIVO
Oferecer um panorama do 
estilo de vida dos cristãos 
missionais, de acordo com 
a Bíblia.

Sexta-feira, 10/08 – 17h49
Sábado, 11/08 – 17h49

Ou acesse bit.ly/2J76E2u

INTRODUÇÃO

Em todos os tempos, o povo de Deus – em es-
pecial, a igreja cristã – serviu e continua servido à 
missão, pois nisso está a razão de sua existência. 
Porém, neste estudo, trataremos sobre como o 
cristão, pessoalmente, precisa entender-se missio-
nário, não somente quando vai à igreja ou quando 
faz alguma atividade diretamente relacionada a 
evangelismo ou discipulado. Os cristãos missio-
nais têm a clara percepção de que toda a sua vida, 
nas mais diversas relações e mesmo em questões 
rotineiras, está envolvida com a missão de Deus. 

I. CONHECENDO O ENSINO BÍBLICO

Todo cristão é um missionário. A essência dessa 
verdade bíblica pode ser notada desde a igreja pri-
mitiva. A propagação do evangelho não nasce li-
gada a um perfi l ministerial ou de lideranças, como 
se somente apóstolos, no passado, ou os pastores, 
presbíteros ou diáconos, hoje, fossem responsáveis 
por essa tarefa. O texto-base mostra claramente 
que qualquer cristão compreendia-se parte da mis-
são e pregava a palavra aonde quer que fosse. 

TEXTO-BASE
Os que haviam sido dispersos pregavam a 
palavra aonde quer que fossem. (At 8:4)

DD 05/08  Mt 5:13-16

S 06/08 At 9:36

TT 07/08 Gl 6:9-10

Q 08/08 Cl 4:1-4

QQ 09/08 Fp 4:18 

S 10/08 1Tm 2:1-4 

SS 11/08 1Pd 2:12

LEITURA DIÁRIA

Hinos – Inicial: HBJ 341 • Final: HBJ 361
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1. Vida em missão: Leia os pri-
meiros versículos de Atos 8 e perce-
ba que a igreja de Jerusalém enfren-
tou um tempo de grande persegui-
ção: ... todos, exceto os apóstolos, 
foram dispersos (At 8:1). Os cristãos 
foram expulsos de Jerusalém e pre-
cisavam começar uma nova vida, em 
outros lugares. Ainda que houvesse 
tantas coisas com que se preocupa-
rem, a pregação do evangelho não 
deixou de acontecer.

O texto deixa transparecer que 
pregar o evangelho estava tão in-
trinsecamente ligado à vida da-
queles homens e mulheres que, 
aonde quer que fossem, em qual-
quer situação que enfrentassem 
ou quaisquer dificuldades que se 
apresentassem na nova cidade, as 
boas novas eram anunciadas natu-
ralmente. Eles eram missionários 
informais,1 dedicando a vida à mis-
são, em cada relacionamento, am-
biente em que estivessem e papel 
que desempenhassem. 

Isso, para muitos, não significa-
va deixar a profissão para viver do 
evangelho. Tinham suas profissões; 
contudo, o evangelho mudou-os de 
tal forma que se enxergavam como 
missionários onde quer que vives-
sem. Talvez sem uma clara noção 
de missão mundial, o evangelho 
estava impregnado em suas vidas 

1. Keller (2014:328)

e a mensagem avançava irresistivel-
mente, por conta de cada cristão.

2. Cristãos intencionais: Todo 
cristão é um missionário informal; 
isso é o que mostram o livro de 
Atos e muitas cartas paulinas. Mas 
essa informalidade não significa 
que não haja estratégia ou, ainda, 
que se faça missão quando sobra 
tempo ou quando se está envolvi-
do em um evento missionário pa-
trocinado e organizado pela igreja. 
O componente da intencionalida-
de é elemento-chave2 na vida do 
cristão missional (Cl 4:5; 1 Pd 3:15).

Intencionalidade é usar cada di-
mensão de nossas vidas (do lazer ao 
trabalho), cada vínculo relacional com 
pessoas não-cristãs e cada oportuni-
dade que tivermos no dia-a-dia com 
a intenção de testemunhar de Jesus 
com palavras e ações. A pregação 
dos primeiros cristãos acontecia em 
casas, em caminhadas, em barracas 
de mercadorias,3 com forte compo-
nente relacional, por meio de amiza-
des que viabilizavam o testemunho. 
A intencionalidade não era forçada, 
mas legitimada, justamente por tra-
tar-se de cristãos que ganhavam o 
direito de falar de Jesus através de 
seu estilo de vida e serviços presta-
dos à comunidade (At 2:47).

Os relacionamentos, no trabalho 
ou na escola; o serviço voluntário 

2. Stetzer; Queiroz (2017:202)
3. Green apud Keller, op. cit., p.329
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prestado à comunidade; a ajuda a 
um vizinho, diante de uma dificul-
dade; o entendimento da cultura 
da cidade podem ser pontes para 
a pregação, se houver intenção 
evangelística por parte dos cren-
tes. Um cristão missional não so-
mente convida um conhecido para 
ir à igreja, mas relaciona-se e serve 
ao próximo intencionalmente, de 
tal maneira que seu estilo de vida 
anuncia o evangelho.

3. Estilo encarnacional: Trata-
mos de estilo encarnacional como 
uma referência ao exemplo de Je-
sus, que, sendo Deus, se fez carne, 
habitando com as pessoas, usando 
as mesmas roupas, sendo igual a 
elas, mas sem pecado (Jo 1:14; Fp 
2:5-8; 1 Pd 2:22). Jesus não evange-
lizou de longe. Ele se envolveu com 
as pessoas, viveu com elas. Imitar 
esse exemplo é ser encarnacional. 
Do que trata esse estilo de vida? 

O primeiro passo implica per-
ceber que não é possível, no atual 
contexto sociocultural que estamos 
vivendo, entender o cumprimento 
da missão somente por meio de 
convites para programas ou cultos 
evangelísticos no templo. É preci-
so ter a perspectiva de ir ao mun-
do, assim como Cristo foi enviado 
ao mundo (Jo 20:21). Se o padrão 
é Jesus, não é difícil compreender 
que, ao encarnar-se, ele amou e 
serviu incondicionalmente, utilizou 
linguagem simples e contextualiza-

da para seu tempo e se relacionou 
com pecadores (Lc 7:34).

Jesus fez isso sem se corromper; 
ao contrário, como ele mesmo dis-
se, portou-se como luz do mundo 
e sal da terra. Tudo isso aconteceu 
não somente em sinagogas, mas 
em ruas, praias, festas e conversas. 
É um estilo de “missão diária”,4 
que envolve pensar em atividades 
da rotina diária, semanal e men-
sal e encontrar aquelas em que é 
possível introduzir um componente 
comunitário (chamar outro cristão 
para estar junto), um componen-
te missional (chamar um incrédulo 
para fazer junto) e um componente 
do evangelho (procurar oportuni-
dades para falar de Jesus). 

4. Missão em movimento: A 
igreja primitiva, ao longo do livro 
de Atos, mostra uma dinâmica de 
pregação entre missionários infor-
mais e grupos missionários, como 
os de Paulo e Barnabé, sempre 
impulsionados pelo Espírito Santo 
e pela oração. Nas cartas, o movi-
mento é constante, uma vez que os 
cristãos se entendiam em missão. 

Depois que Paulo e Silas prosse-
guiram viagem, a igreja não aban-
donou a missão. Em 1 Ts 1:8 e 9, 
lemos: ... porque, partindo de vo-
cês, propagou-se a mensagem do 
Senhor na Macedônia e na Acaia. 

4. Chester (2013:109)
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Não somente isso, mas também 
por toda parte tornou-se conhecida 
a fé que vocês têm em Deus. O mo-
vimento de missão era constante na 
igreja e deve ser nossa referência.

Esse movimento deve prosse-
guir, hoje, da mesma forma. Além 
disso, é importante reafirmar que 
nem sempre o evangelismo será 
levado a efeito, na sua forma tradi-
cional.5 A vida, os relacionamentos, 
o contato com as pessoas e suas ne-

5. Keller, op. cit., p.332

cessidades e um sincero desejo de 
servir ao próximo serão pontos de 
contato que proporcionarão a ou-
tros conhecer a fé e a mensagem.

O cristão missional era o tipo nor-
mal de se encontrar, nas igrejas do 
Novo Testamento: levava o evange-
lho por onde quer que fosse, com 
atitudes e palavras, e adotava um 
estilo de vida encarnacional, tendo 
como modelo o próprio Jesus. Isso 
não se dava em alguns momentos, 
mas era constante e intencional, 
porque se tratava da essência cristã.

01. Leia At 8:4, 11:19-21; o item 1, e discuta com a classe sobre 
a dispersão dos cristãos da cidade de Jerusalém e como isso 
impulsionou a pregação do evangelho por todos os cristãos. 

02. Reflita sobre a intencionalidade como componente-chave do estilo 
de vida do cristão missional, com o apoio do item 2 e de 1 Pd 3:15.

03. O que significa adotar um estilo de vida encarnacional baseado 
na vida de Jesus e na maneira como ele mesmo nos envia? Baseie-se 
no item 3 e em Jo:20-21; Fp 2:1-8.

04. Quando nos convertemos, tendemos a nos afastar do mundo e nos 
refugiar nas atividades da igreja. Isso é positivo, quando se trata de 
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afastamento do pecado, mas negativo, quando interrompe o movimento 
de pregação do evangelho. Reflita nisso, com a ajuda de 1 Ts 1:7-9.

II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Cristãos missionais amam e se identificam com Jesus.

O desejo de falar de Jesus sur-
ge naturalmente, quando existe 
identificação com ele e profundo 
amor, em resposta ao amor que ele 
demonstrou na cruz. O cristão mis-
sional não faz nada por obrigação 
somente, mas tem real entusiasmo 
por Jesus. Apaixone-se por Cristo, 
“medite nele até que ele cative seu 
coração novamente”.6

6. idem

Para muitos cristãos, missão é algo 
que se faz apenas com pessoas de 
outros países e nunca com familiares, 
vizinhos e colegas do trabalho ou da 
faculdade. Jesus, todavia, nos mostra 
que se engajar na missão é algo a 
ser feito diariamente por todos nós, 
no contexto em que estamos inseri-
dos. Ame e imite Jesus: aproxime-se 
das pessoas, onde quer que estejam, 
para testemunhar do evangelho com 
palavras e ações (Lc 7:34; 1 Jo 2:6). 

05. Comente sobre como amar e identificar-se com o Senhor Jesus 
consiste na melhor maneira de viver a missão. 

2. Cristãos missionais amam e se importam com as pessoas.

Amar as pessoas é fundamental. 
Elas não são alvos evangelísticos; 
são de carne e osso, com dilemas 
reais, e precisam encontrar rela-
cionamentos sinceros. Esse amor 
cuida de necessidades físicas, so-
ciais e emocionais, mas também 

reconhece a maior necessidade do 
ser humano de voltar-se para Deus, 
por meio de Jesus.7 

O mundo para o qual Jesus nos 
enviou também é qualquer grupo 

7. Chester, op. cit., p.111
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social em que estamos inseridos e 
que ainda não confessa Jesus como 
salvador. Isso inclui as pessoas da 
nossa rua, da nossa família, do nosso 
círculo de amizades, do nosso escri-

tório, do mercado, da escola, do hos-
pital, da fábrica, do banco etc. Você 
precisa amar essas pessoas, com pe-
quenas e grandes ações, para teste-
munhar de Jesus (Lc 10:27).

06. Como podemos amar as pessoas de maneira prática? Por que 
isso nos ajuda a sermos cristãos missionais? 

DESAFIO MISSIONAL

Jonathan Dodson nos dá exemplos de como podemos viver 
individualmente em missão entre os não-cristãos: coma com não-
-cristãos; seja voluntário em ONG’s; seja um cliente fi el; participe 
de eventos realizados na cidade; pratique atividades com os incré-
dulos; sirva seus vizinhos; converse com seus colegas de trabalho.8 
O desafi o é perceber que, como um cristão missional, seu principal 
ministério não é o que você faz na igreja, mas o que você faz com 
seus dons e talentos como igreja, inserido no mundo e na cultura.

8. ibidem, p.107

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 05/08 2Co 6:14-7:16 2Rs 19 Na 1

 Segunda-feira 06/08 2Co 8 2Rs 20-21 Na 2

 Terça-feira 07/08 2Co 9 2Rs 22:1-23:34 Na 3

 Quarta-feira 08/08 2Co 10 2Rs 23:35-24:20 Hc 1

 Quinta-feira 09/08 2Co 11 2Rs 25 Hc 2

 Sexta-feira 10/08 2Co 12 1Cr 1-2 Hc 3

 Sábado 11/08 2Co 13 1Cr 3-4 Sf 1
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Sem a ajuda do Espírito Santo, nenhum evangelista conseguirá convencer um 
pecador a crer em Cristo Jesus, pois nem mesmo o grande apóstolo Paulo foi 
capaz disso. Atos 16:14 comprova essa afi rmação: E uma certa mulher, chamada 
Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, 
e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Paulo 
era doutor em teologia, especialista em convencer oponentes, habilidoso nas pa-
lavras, exímio expositor do evangelho, mas, se o Espírito Santo não trabalhasse na 
mente dos ouvintes, despertando-lhes o interesse e abrindo-lhes o entendimento 
espiritual, todo o belo trabalho do doutor Paulo seria inútil. 

Com humildade, o apóstolo reconhece o indispensável trabalho do Espírito 
de Deus na evangelização: Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em 
palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como 
bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós (1 Ts 4:5). Esse exemplo de 
Paulo é o que deve ser seguido por todos os evangelistas dos dias de hoje, como 
ele mesmo declara: E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo 
a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo (1 Ts 4:6). Atenção 
evangelista: Não seja orgulhoso; aceite a ajuda do Espírito Santo, pois, sem ele, 
não haverá resultado algum.  

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

O ESPÍRITO SANTO ABRE A MENTEMOMENTO MISSIONÁRIO

7
18 DE AGOSTO DE 2018

Sexta-feira, 17/08 – 17h51
Sábado, 18/08 – 17h52

Ou acesse bit.ly/2JZCPSS
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7 Jesus, o nosso 
paradigma

18 DE AGOSTO DE 2018

OBJETIVO
Estudar a vida e o 
ministério de Jesus, 
para encontrar nele o 
paradigma para as ações 
missionais da igreja. 

Sexta-feira, 17/08 – 17h51
Sábado, 18/08 – 17h52

Ou acesse bit.ly/2JZCPSS

INTRODUÇÃO

Quando o assunto é a identidade missional da 
igreja, precisamos, antes de tudo, olhar para a vida 
e o ministério de Jesus. Além de nos ter confi ado 
uma missão, ele também nos ofereceu o modelo 
através do qual nós a deveríamos levar adiante. 
Jesus, com sua vida e seu ministério, demonstra a 
maneira como espera que a igreja desenvolva sua 
missão no mundo. É em Jesus que estão os para-
digmas para o cumprimento da missão da igreja. 

I. CONHECENDO O ENSINO BÍBLICO

No clímax de toda a sua narrativa missionária, 
as Escrituras nos dizem que, quando chegou a ple-
nitude do tempo, Deus enviou seu Filho (Gl 4:4). 
Jesus é o apogeu de Deus, o agente da salvação a 
todos os povos da Terra, o nosso grande paradig-
ma para a missão. O que, na vida e no ministério 
de Jesus, é exemplo para nossa ação missionária? 
Vejamos, ao menos, três itens. 

1. Sua encarnação: O texto-base desta lição diz 
que o envio da igreja ao mundo tem como base 
o envio de Jesus (Jo 20:21). Temos a expressão: 

TEXTO-BASE
Novamente Jesus disse: “Paz seja com vocês! Assim 
como o Pai me enviou, eu os envio”. (Jo 20:21)

DD 12/08 Mc 10:45 

S 13/08 Lc 4:18-19 

TT 14/08 Jo 1:14 

Q 15/08 Jo 14:6

QQ 16/08 Jo 20:21

S 17/08 Gl 4:4

SS 18/08 Fp 2:6-11 

LEITURA DIÁRIA

Hinos – Inicial: HBJ 109 • Final: HBJ 115
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“Assim como”. Na língua origi-
nal, temos o advérbio kathos, que 
também pode ser traduzido por: 
“de acordo com” ou “justamente 
como”. Isso significa que a manei-
ra como Jesus cumpriu a missão 
é modelo para a maneira como a 
igreja deve cumpri-la. 

Quando Jesus disse isso, estava 
enfocando, especificamente, sua 
encarnação: ... assim como o Pai 
me enviou (Jo 20:21). O Pai en-
viou o Filho, na plenitude do tem-
po, nascido de mulher (Gl 4:4). No 
evangelho de João, vemos uma 
das mais impressionantes declara-
ções a respeito desse tema: Aquele 
que é a Palavra tornou-se carne e 
viveu entre nós (Jo 1:14). 

A encarnação de Jesus é mo-
delo para a missão cristã. Em Fi-
lipenses 2:5-7, Paulo desafia a 
igreja a seguir o mesmo exemplo 
do seu Mestre. Esse texto mostra 
que Jesus abriu mão da sua po-
sição gloriosa, para humilhar-se e 
tomar a forma de servo, tornando-
-se semelhante aos homens. Ele 
decidiu identificar-se com homens 
e mulheres em suas necessidades, 
visando oferecer-lhes o caminho 
divino. Esvaziou-se de sua glória e 
humilhou-se para servir. 

Durante seu ministério público, 
Jesus se fez amigo de pobres, curou 
doentes, alimentou famintos, tocou 
intocáveis e arriscou sua reputa-
ção, associando-se com pessoas 

que a sociedade rejeitava. Mais do 
que qualquer um, ele sabia que a 
melhor maneira de evangelizar os 
perdidos era mover-se em direção 
a eles, ir onde estavam, encontrá-
-los onde viviam e caminhar lado a 
lado com eles. Assim, Jesus Cristo 
encarnado é o melhor exemplo do 
que significa viver em missão.

2. Sua mensagem: O reino de 
Deus ocupou lugar central na vida e 
no ministério de Jesus. Conforme foi 
tratado na segunda lição desta sé-
rie, a missão de Deus tem a ver com 
restaurar completamente a criação, 
por meio de Jesus, eliminando todo 
domínio, poder ou autoridade con-
trário ao seu reino. Observe, nesta 
definição, o papel vital de Jesus 
para a execução da missão. 

Com Jesus, o reino chega (Mc 
1:14-15). As promessas presentes 
na linguagem dos profetas do Anti-
go Testamento, que se concretiza-
riam quando o Messias viesse para 
trazer o reino de Deus, cumprem-
-se com a chegada de Cristo (Is 2:2, 
35:1-10, 61:1-2; Zc 2:10; Mt 11:4-5, 
12:28). A restauração do governo 
de Deus sobre tudo será decisiva-
mente concretizada por causa de 
Cristo. Essa restauração já está em 
curso. O reino está entre nós. 

Durante todo o seu ministério, 
Jesus anunciou o reino de Deus, 
em palavras e ações. Essa foi a sua 
principal mensagem. Ao enviar 
seus discípulos ao mundo, Cristo 
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também espera que sinalizem o 
reino: E, indo, pregai, dizendo: O 
reino dos céus está próximo (Mt 
10:7). Como ele espera que faça-
mos isso? Em primeiro lugar, por 
meio do anúncio do reino de Deus, 
as boas novas, uma das marcas do 
ministério de Jesus. A pregação de 
Jesus consistia em convidar os se-
res humanos a entrarem no reino. 

Em segundo lugar, Jesus es-
pera que sinalizemos o reino por 
meio de ações. Os que abraçam 
as boas novas não estão somente 
debaixo dos benefícios do reino, 
mas também debaixo da neces-
sidade do arrependimento e de 
uma mudança de vida (Mt 3:2; Mc 
1:15; Lc 3:10-14). Em Jesus, o cha-
mado para o arrependimento é um 
chamado para a obediência. Essa 
obediência se percebe por sinais 
e exemplos de como a vida huma-
na, como um todo, é transformada, 
quando o reino de Deus entra em 
um mundo dominado pelo pecado 
e pelo mal.1 

3. Sua intencionalidade: Afirma-
-se que determinada ação é inten-
cional quando é feita com intenção 
ou propósito. Todo o ministério de 
Jesus é marcado pela intencionali-
dade, pois cada ação sua era propo-
sital, pautada pela missão. Ele se en-
carnou para servir e resgatar a cria-

1. Goheen (2014:115)

ção dos efeitos do pecado. Sendo 
assim, ele se envolveu com as pes-
soas e as ajudou no seu sofrimento. 

Segundo o evangelho de Ma-
teus, o ministério de Jesus era ca-
racterizado por um movimento in-
tencional em direção às pessoas. 
Ele percorria todas as cidades e al-
deias (Mt 4:23; 9:35). O Mestre não 
esperava que as pessoas viessem 
até ele. Ele ia aonde elas estavam. 
Intencionalidade envolve ir aonde 
os pecadores estão. Era isso que 
Cristo fazia.

O ministério de Jesus é repleto 
de iniciativas intencionais, com o 
objetivo de fazer que os pecadores 
sejam alcançados por sua mensa-
gem. Mateus se refere a três ações 
intencionais que marcaram todo o 
ministério de Cristo: ensino, pre-
gação e cura (Mt 9:35b). Como um 
verdadeiro professor, Cristo instruía 
o povo com a Palavra de Deus, nas 
sinagogas, exatamente onde esta-
vam os escribas e fariseus, com seu 
ensino pautado em suas tradições. 

Além disso, Jesus pregava o 
reino de Deus, desafiando as pes-
soas ao arrependimento e convi-
dando-as a serem cidadãs deste e 
a participarem de sua alegria e sua 
bênção. Ele curava enfermidades e 
moléstias do povo. Naquele contex-
to, as doenças eram fatores que ex-
cluíam as pessoas da vida social e as 
colocavam à margem da sociedade. 
Quando Jesus as curava, também 



54  |  Lições Bíblicas – 3º Trimestre de 2018

estava devolvendo-lhes a dignida-
de e dando demonstração de que o 
reino de Deus havia chegado. 

Jesus veio ao mundo para cum-
prir a missão que o Pai lhe dera. Ele 
deixou um paradigma para a igreja 
no cumprimento da missão. Ela é a 

continuação do ministério de Jesus 
e deve fazê-lo seguindo seu exem-
plo. A igreja segue o exemplo de 
Jesus servindo o mundo, procla-
mando o reino de Deus e agindo 
com intencionalidade, em tudo 
que faz e em todos os lugares. 

01. Leia Jo 20:21 e comente com a classe sobre como a igreja 
cumpre a missão. É possível que ela a cumpra sem entender o modo 
como Jesus a cumpriu? 

02. Após ler Gl 4:4; Jo 1:14; Fp 2:6-8, responda: Em que sentido a 
encarnação de Jesus é importante para a igreja, no cumprimento da 
missão? Em que sentido ela nos desafia em nossa ação missionária?

03. Assim como Jesus, a igreja também precisa proclamar o reino de 
Deus. Como ela pode fazer isso? Leia Mc 1:14-15; Lc 3:10-14.

04. O que podemos aprender sobre a intencionalidade no ministério 
de Jesus, à luz de Mt 4:23; 9:35? Baseie-se também no item 3.
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II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Seguindo o exemplo de Jesus, sejamos encarnacionais. 

Quando dizemos que devemos 
ser encarnacionais, estamos afirman-
do que precisamos entrar no mundo 
do outro. Toda missão genuína é 
uma missão encarnacional. O prin-
cípio da encarnação trata de apro-
ximação do mundo e das pessoas, 
de seu gosto, de sua dor e de seu 
sofrimento. Jesus não sobrevoou o 
mundo dos homens, muito menos o 
avistou de longe. Ele veio e viveu en-
tre nós. Ele fez tudo isso sem perder 
sua identidade e suas convicções. 

Toda missão de verdade é mis-
são encarnacional. Exige identifi-

cação, sem perda de identidade.2 
Jesus serviu o mundo sem se cor-
romper com ele. Sua estratégia 
era simples: desenvolver amiza-
des com as pessoas, na intenção 
de lhes compartilhar o evangelho 
do reino. Por isso, aqueles que o 
ouviam eram chamados de seus 
amigos (Lc 12:4; Jo 15:13-15). Esta-
mos dispostos a nos aproximarmos 
assim das pessoas, fazer parte de 
suas vidas, para podermos com-
partilhar o evangelho do reino? 

2. Stott (2005:400)

05. Como a igreja em que você congrega pode ser encarnacional, 
seguindo o exemplo de Jesus? 

2. Seguindo o exemplo de Jesus, sejamos intencionais. 

Existem dois tipos de igre-
jas. Um tipo diz ao não-cristão: 
“Você pode vir até nós, aprender 
nossa língua, conhecer nossos 
interesses e, então, fazer parte 
de nossa comunidade”. O outro 
diz: “Iremos, intencionalmente, 
até você, aprenderemos sua lín-
gua, conheceremos seus interes-

ses e faremos parte do seu mun-
do”. Devemos seguir o exemplo 
de Jesus e ser uma igreja que se 
move intencionalmente. 

Ao invés de fazermos progra-
mações esperando que os pe-
cadores venham, precisamos ser 
uma igreja que vai e proclama o 
evangelho intencionalmente, fa-
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lando e vivendo. A maneira como 
podemos ser intencionais é apro-
veitando as diversas atividades do 
dia-a-dia para anunciar o evange-

lho. A intencionalidade tem a ver 
com um estilo de vida pautado 
pelo evangelho e não com uma 
agenda de atividades.

06. Refl ita com a classe sobre o dia-a-dia da igreja e responda como 
podemos ser mais intencionais em nosso dia-a-dia, convivendo com 
pessoas que não conhecem o evangelho?

DESAFIO MISSIONAL

A vida e o ministério de Jesus são o paradigma pelo qual deve-
mos orientar nossa vida e nosso ministério, nas dimensões indivi-
dual e comunitária. Assim sendo, nosso desafi o é olhar ao redor e 
perceber como podemos colocar em prática os exemplos de Cristo 
em nosso dia-a-dia. Muitas vezes, chegamos à igreja, cultuamos e 
vamos embora, sem, ao menos, dar um “bom dia” aos vizinhos da 
igreja. Que tal começarmos a agir intencionalmente, com o objeti-
vo de estabelecer relacionamentos que nos proporcionem oportu-
nidade de propagar o evangelho? 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 12/08 Jo 1:1-18 1Cr 5-6 Sf 2

 Segunda-feira 13/08 Jo 1:19-34 1Cr 7-8 Sf 3

 Terça-feira 14/08 Jo 1:35-51 1Cr 9 Ag 1-2

 Quarta-feira 15/08 Jo 2 1Cr 10-11 Zc 1

 Quinta-feira 16/08 Jo 3:1-21 1Cr 12 Zc 2

 Sexta-feira 17/08 Jo 3:22-36 1Cr 13-14 Zc 3

 Sábado 18/08 Jo 4:1-26 1Cr 15:1-16:7 Zc 4
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O Espírito Santo não atua apenas na vida do evangelista, capacitando-o para 
um trabalho efi caz, mas, também, age na vida do evangelizando. Sem a ação do 
Espírito Santo na mente do não-salvo, este jamais compreenderá a verdade que 
poderá salvá-lo. Isso porque simplesmente não existe evangelização verdadeira 
sem o conteúdo do evangelho de Jesus, que é a Palavra de Deus. O incrédulo 
só poderá compreender a sua situação de trevas e morte e, livremente, tomar 
decisão favorável à salvação, se o Espírito de Deus lhe der a compreensão da Pa-
lavra. Foi precisamente essa ação espiritual que Jesus realizou na mente dos seus 
discípulos: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras 
(Lc 24:45).

Muitos evangelistas trabalham apenas as emoções das pessoas, mas isso é 
totalmente insufi ciente. É fundamental que o não-salvo compreenda as Escrituras 
Sagradas. As emoções são importantes na evangelização? Sim. Mas é na razão 
que o Espírito Santo desvenda, mostra, revela a verdade que liberta e salva. Isso 
é claramente visto na cidade de Bereia, quando, por lá, Paulo e Silas semearam a 
Palavra de Deus: sem demora, os ouvintes foram verifi car na Bíblia, se, de fato, o 
ensino dos apóstolos estava correto (At 17:11). Esse é um  trabalho mental, intelec-
tual, racional, de confronto, comparação, averiguação, para poder chegar a uma 
compreensão correta da verdade. Isso porque crer é um ato de fé, uma reação 
positiva que o pecador dá à proposta salvífi ca de Deus Pai, através de sua Palavra 
e da obra de seu Filho, Jesus. 

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

O ESPÍRITO SANTO FAZ O 
INCRÉDULO CRER

MOMENTO MISSIONÁRIO
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo 
para ouvir o podcast desta lição.

8 O Espírito Santo 
na missão

25 DE AGOSTO DE 2018

Sexta-feira, 24/08 – 17h54
Sábado, 25/08 – 17h54

Ou acesse bit.ly/2HbFAP6

INTRODUÇÃO

A missão não será efetiva, se sua execução não 
for fruto de um planejamento efi ciente. A obra de 
Deus não pode ser realizada de maneira desorgani-
zada e desprovida de propósito. Em contrapartida, 
toda estratégia produzida pela igreja, por melhor 
que venha a ser, jamais obterá êxito, se o Espírito 
Santo não a conduzir. A igreja nada pode fazer pela 
missão, sem a ajuda dele. Os pecadores jamais da-
rão ouvidos à Palavra ou se arrependerão de seus 
pecados, se o Espírito não interferir em suas vidas. 

I. CONHECENDO O ENSINO BÍBLICO

Desde o início desta série, temos visto que a 
missão nasceu no coração de Deus. A missão é, 
primordialmente, dele,1 pois é ele quem toma a 
iniciativa para resgatar sua criação e salvar a hu-
manidade. Em outras palavras, o próprio Deus 
Triuno está em missão no mundo. Por isso, o Pai 

1. Atualmente, tem-se utilizado a expressão em latim Missio 
Dei, para dizer que a missão é, primordialmente, de Deus. 

TEXTO-BASE
E eu ro garei ao Pai, e ele vos dará outro 
Consolador, para que fi que convosco para 
sempre. (Jo 14:16)

DD 19/08 Jo 7:39 

S 20/08 Jo 15:26

TT 21/08 Jo 16:7

Q 22/08  Jo 14:26

QQ 23/08 Gl 4:6

S 24/08 Gl 5:16,22

SS 25/08 Ef 1:13-14 

LEITURA DIÁRIA

OBJETIVO
Ajudar o estudante 
da Bíblia a entender 
o papel do Espírito 
Santo na missão, para 
que sempre venha a 
considerar a efetividade e 
a indispensabilidade deste 
no trabalho missionário. 

Hinos – Inicial: HBJ 113 • Final: HBJ 171
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enviou o Filho (Jo 3:16); também 
o Pai e o Filho enviaram o Espírito 
Santo (Jo 15:26). De igual modo, o 
Filho e o Espírito enviaram a igre-
ja (Jo 20:21; At 1:8, 13:1-4). Neste 
estudo, vamos tratar especifica-
mente sobre o Espírito Santo na 
missão. Seu papel é extremamen-
te relevante. Vejamos. 

1. Espírito convence: Na mis-
são, o Espírito atua no convenci-
mento do pecador: ... convencerá 
o mundo do pecado, da justiça e 
do juízo (Jo 16:8). A palavra “con-
vencer” significa persuadir ou levar 
a entender; significa também sen-
tenciar, expor e reprovar.2 

O Espírito convence do pecado 
da incredulidade, o pecado de não 
crer em Jesus. O Espírito também 
convence da justiça, não a humana, 
mas a de Cristo,3 que consiste no 
fato de que Jesus pagou o preço 
pelos nossos pecados. Ele conven-
ce, ainda, do juízo de Satanás, que, 
na cruz, foi derrotado. Este também 
será o destino de todos aqueles 
que se recusarem a crer em Cristo. 

2. O Espírito testifica: Na mis-
são, o Espírito testifica de Jesus: ... 
esse dará testemunho de mim (Jo 
15:26). É um missionário cristocên-
trico e atua para que as pessoas 
obtenham conhecimento do Filho 
de Deus. Ele glorifica a Jesus (Jo 

2. Wiersbe (2006:466) 
3. Duffield; Cleave (1991:5)

16:14). Se a missão não estiver fo-
cada em conduzir pessoas a Cristo, 
ela perde o seu sentido. 

Não é exagero dizer que o bom 
testemunho de um servo de Deus 
é sempre obra do Espírito. Sem-
pre que um crente, pela palavra 
ou pelo exemplo, encaminha ou-
tros a Cristo, é o Espírito que está 
agindo.4 Desse modo, o Pai está 
por trás da mensagem, o Espírito 
é o seu agente e o Filho, o seu 
tema.5 Pelo Espírito, testemunha-
mos de Cristo. 

3. O Espírito habita: Na missão, 
o Espírito atua habitando nos con-
vertidos: ... vós o conheceis porque 
ele habita convosco e estará em vós 
(Jo 14:17). O Espírito não somente 
leva os pecadores a Cristo, mas 
também os ajuda a viver em Cristo. 
Quando a pessoa convertida anda 
no Espírito, obtém forças espirituais 
para combater o pecado (Gl 5:16). 

Ao habitar no crente, o Espírito 
o capacita a viver as qualidades de 
seu fruto: Mas o fruto do Espírito é: 
amor, alegria, paz, longanimidade, 
benignidade, bondade, fidelida-
de, mansidão, domínio próprio (Gl 
5:22-23). Além do caráter, o Espí-
rito também lhe concede carisma 
(dom), para servir à obra de Deus, 
no corpo de Cristo e no mundo (1 
Co 12:7-12). 

4. Hendriksen (2004:712)
5. Champlin (1980:561)
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4. O Espírito instrui: Na mis-
são, o Espírito instrui os discípu-
los de Cristo: ... ele vos guiará 
em toda a verdade (Jo 16:13). 
Jesus não ensinou todas as ver-
dades aos discípulos, pois não se-
riam capazes, naquele momento, 
de compreendê-las: Tenho ain-
da muito que vos dizer, mas vós 
não o podeis suportar agora (Jo 
16:12). No tempo certo, o Espírito 
lhes transmitiria as instruções de 
que eles precisavam. 

A instrução do Espírito é escla-
recedora: ... e vos anunciará o que 
há de vir (Jo 16:13). Coube a ele 
testemunhar de Jesus e revelar os 
acontecimentos que lhe estavam 
relacionados: a morte, a ressurrei-
ção e a ascensão. O Espírito faria 
os discípulos entenderem o sig-
nificado da cruz. A pregação de 
Pedro, no Pentecostes, demonstra 
que ele, de fato, entendeu tudo 
isso (At 2:14-40). 

5. O Espírito encoraja: Na mis-
são, o Espírito encoraja os missio-
nários: ... se eu não for, o Conso-
lador não virá para vós outros (Jo 
16:7). O consolador (gr. parakletos), 
no mundo grego, era alguém cha-
mado para estar ao lado de outro, 
a fim de ajudá-lo.6 Mas ele também 
animava e incentivada marinheiros 
e soldados medrosos a entrarem na 

6. idem (1983:556)

batalha com coragem. O Espírito 
Santo é o encorajador dos missio-
nários, os soldados de Cristo. 

O Espírito encoraja à ousadia na 
missão. Após ser revestido do po-
der do Espírito, Pedro não mais se 
deixou dominar pelo medo, e pas-
sou a pregar com ousadia (At 4:12). 
O Espírito também encoraja ao en-
gajamento na missão. Ele criou um 
povo missionário e o impulsionou a 
sair em sua tarefa missionária.7 Não 
à toa, o evangelho se expandiu de 
modo assustador, no primeiro sé-
culo (At 2:41, 4:4, 21:20).

6. O Espírito conduz: Na mis-
são, o Espírito atua na condução da 
igreja. Para isso, escolhe os missio-
nários: E, servindo eles ao Senhor 
e jejuando, disse o Espírito Santo: 
Separai-me, agora, Barnabé e Saulo 
para a obra a que os tenho chama-
do (At 13:2). Cada cristão é um mis-
sionário; porém, o Espírito separa 
pessoas específicas para atividades 
missionárias específicas. 

O Espírito também escolhe a es-
tratégia para a missão. Os missio-
nários almejavam expandir a pre-
gação do evangelho na Ásia, mas 
o Espírito tinha outros planos para 
eles: a Macedônia (At 16:6-10). A 
igreja missionária precisa ser sen-
sível ao seu condutor; deve buscar 
nele a estratégia correta. 

7. Stott (2005:369)
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O Espírito Santo é decisivo na 
execução da missão. Sem ele, as 
pessoas não seriam convencidas 
a se renderem a Jesus; o salvador 
não seria proclamado adequada-
mente; os convertidos não pode-
riam viver uma vida cristã plena; 

os discípulos não entenderiam a 
obra de Cristo; os missionários 
não seriam ousados, e a igreja 
não seria dirigida corretamente. 
Para complementar nosso estu-
do, vejamos duas lições aplicati-
vas a seguir. 

01. Na missão, o Espírito Santo age no convencimento do pecador. 
Como ele faz isso? Responda, com base em Jo 16:8-11 e no item 1. 

02. O Espírito testemunha de Jesus e habita nos convertidos. 
Comente com a classe sobre essa afirmação, após ler Jo 14:17, 
15:26 e os itens 2 e 3. 

03. Qual é a importância do papel que o Espírito exerce na missão 
de instruir os discípulos e encorajar os missionários? Para responder, 
leia Jo 16:7,13 e os itens 4 e 5. 

04. Na missão, o Espírito Santo conduz a igreja. Como ele faz isso? 
Responda, após ler At 13:2-4, 16:6,9,10 e o item 6. 
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II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Considere a efetividade do Espírito Santo na missão. 

Na missão, a atuação do Espíri-
to Santo é efetiva na vida dos pe-
cadores. Ele convence as pessoas 
do pecado, da justiça e do juízo, 
habita nelas e as encoraja para a 
missão. O Espírito é efetivo na pro-
clamação de Cristo, na instrução 
sobre ele e na condução da igreja. 

O Espírito Santo, ao contrário 
do que muitos pensam, não é 

um coadjuvante na missão, mas é 
quem a conduz. Ele mesmo está 
em missão. Por isso, é um erro 
grave planejar estratégias ou es-
colher pessoas para a missão sem 
consultá-lo. A igreja do primei-
ro século cresceu e se fortaleceu 
porque deu ouvidos à voz do Es-
pírito e se deixou ser conduzida 
por ela (At 16:10).

05. Por que é necessário buscarmos orientação do Espírito no 
planejamento e na execução da missão? Em sua opinião, a igreja 
local em que você congrega planeja e executa a missão sob a 
direção do Espírito Santo? 

2. Considere a indispensabilidade do Espírito Santo na missão. 

A igreja não poderia ficar sozi-
nha, desamparada. Por isso, Cristo 
prometeu-lhe: E eu rogarei ao Pai, 
e ele vos dará outro Consolador, 
a fim de que esteja para sempre 
convosco (At 14:16). Como Conso-
lador (gr. parakletos), o Espírito es-
taria ao lado da igreja, ajudando-a 
e encorajando-a no planejamento 
e na execução da missão. 

Do Espírito Santo, a igreja re-
cebeu poder para testemunhar de 
Cristo (At 1:8), e, a partir de en-
tão, ninguém conseguiu pará-la. 
Não fosse a atuação do Espírito, a 
missão teria fracassado e a igreja, 
perecido. Ele é indispensável na 
missão. Somos dependentes dele 
e devemos realizar a obra de Deus, 
tendo consciência dessa verdade. 

06. Por que é importante sermos dependentes do Espírito Santo 
na missão? 
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DESAFIO MISSIONAL

Nesta lição, estudamos sobre o papel do Espírito Santo na mis-
são. Vimos que ele convence, testifi ca, habita, instrui, encoraja e 
conduz. Sim, ele é efetivo e indispensável. Tendo o Espírito Santo 
papel tão relevante na missão divina, cabe a nós buscá-lo de modo 
constante. Não façamos nenhum plano sem a intervenção dele. Va-
mos buscá-lo de modo submisso. Ouçamos a voz do Espírito, antes 
de executarmos a missão. Esse é o nosso desafi o missional. 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 19/08 Jo 4:27-42 1Cr 16:8-43 Zc 5

 Segunda-feira 20/08 Jo 4:43-54 1Cr 17 Zc 6

 Terça-feira 21/08 Jo 5:1-18 1Cr 18-19 Zc 7

 Quarta-feira 22/08 Jo 5:19-47 1Cr 20-21 Zc 8

 Quinta-feira 23/08 Jo 6:1-24 1Cr 22-23 Zc 9

 Sexta-feira 24/08 Jo 6:25-59 1Cr 24 Zc 10

 Sábado 25/08 Jo 6:60-71 1Cr 25-26 Zc 11
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Os evangelistas precisam ter a humildade para admitir que seus argumentos 
humanos jamais chegarão ao profundo do ser de uma pessoa não-salva em con-
dições de sondá-la, iluminá-la e transformar a sua maneira de pensar e agir. Não 
há, na Bíblia Sagrada, um versículo sequer afi rmando que, por conteúdo humano, 
alguém se convença de que é pecador e precisa ser salvo. Só o Espírito de Deus 
tem poder para realizar tal obra magnífi ca (Jo 16:7-11). O padrão de resposta aos 
argumentos humanos geralmente é este: “Olha, todas as pessoas vivem assim”, 
ou: “A maioria da sociedade valida meu comportamento”. Os não-salvos sim-
plesmente ignoram os argumentos humanos sobre a sua natureza pecaminosa e a 
consequente necessidade de salvação.

Todavia, quando o Espírito Santo começa o combate espiritual em suas mentes 
e corações e confronta os seus pensamentos com os pensamentos de Deus, por 
meio do evangelho que sai da boca do evangelista, o pecador de coração que-
brantado desaba, chora e se rende a Cristo Jesus. Vê-se, então, o trabalho duplo 
do Espírito Santo: ele age na vida do evangelista e do evangelizando. Ação perfei-
ta! O Espírito atua com respeito à liberdade de ambos, sobretudo, do não-salvo, 
que precisa tomar decisão livre, se quer  ou não ser salvo (At 2:41). Tudo isso por-
que ação do Espírito de Deus não é uma manobra psicológica de convencimento 
ou educação natural humana, mas, sim, uma operação salvadora sobrenatural. 

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

MAIS QUE ARGUMENTOS HUMANOSMOMENTO MISSIONÁRIO

9
1 DE SETEMBRO DE 2018

Sexta-feira, 31/08 – 17h56
Sábado, 01/09 – 17h57

Ou acesse bit.ly/2qJrwGm

LEITURA DIÁRIA



www.portaliap.org  |  65

PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo 
para ouvir o podcast desta lição.

9 Sejamos luz 
para os povos

1 DE SETEMBRO DE 2018

Sexta-feira, 31/08 – 17h56
Sábado, 01/09 – 17h57

Ou acesse bit.ly/2qJrwGm

INTRODUÇÃO

Vimos, na terceira lição desta série, que o cha-
mado missionário de Deus para Israel consistia 
em que este fosse luz para as nações (Is 49:6). 
Contudo, Israel falhou em cooperar na missão de 
Deus (Ez 36:22,23). Por isso, ele transferiu à igreja 
a responsabilidade de anunciar a sua salvação às 
nações (Mt 21:43; 1 Pd 2:9). Hoje, ela é a agência 
proclamadora do evangelho da salvação ao mun-
do. Portanto, neste estudo, iremos refl etir sobre as 
missões transculturais, como parte da identidade 
missional da igreja de Cristo. 

I. CONHECENDO O ENSINO BÍBLICO

Qual é a nossa responsabilidade em relação 
à tarefa de missões? É mesmo necessário cruzar 
nossas fronteiras geográfi cas para pregar em ter-
ras distantes? Vale a pena tamanho esforço? As 
respostas a essas perguntas podem parecer bem 
óbvias, mas, infelizmente, não são claras a todos 
os crentes. Portanto, vamos refl etir sobre alguns 
aspectos desse importante tema.

TEXTO-BASE
Anunciai entre as nações a sua glória; entre todos 
os povos as suas maravilhas. (Sl 96:3) 

DD 26/08 Gn 12:3

S 27/08 Gn 18:18, 28:14

TT 28/08 Dt 32:8

Q 29/08 Sl 67:1-3

QQ 30/08 Zc 8:12-13

S 31/08 Mt 24:14

SS 01/09 Rm 15:16

LEITURA DIÁRIA

OBJETIVO
Mostrar ao estudante que 
nossa vocação missional 
se estende a todos os 
povos da Terra, para que, 
consciente dos desafi os, vá, 
ore e contribua, no poder 
do Espírito Santo. 

Hinos – Inicial: HBJ 242 • Final: HBJ 366
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1. As fronteiras: Quando fala-
mos em missões, nós nos referimos 
à ação da igreja de testemunhar de 
Cristo em todos os lugares possí-
veis do mundo. Essa é uma ordem 
de Jesus. Devemos ir, pregar e fa-
zer discípulos entre todos os po-
vos (Mc 16:15; Mt 28:19). Nossa 
responsabilidade missional não se 
restringe à nossa cidade, mas a tem 
como ponto de partida (At 1:8).

Explicando as Escrituras, Je-
sus ensinou que em seu nome se 
pregasse arrependimento para re-
missão de pecados a todas as na-
ções, começando de Jerusalém (Lc 
24:47). A pregação deveria partir 
do público local (Jerusalém) para o 
global (todas as nações). Jerusalém 
teria a oportunidade de ser o pri-
meiro lugar em que a mensagem 
seria pregada, mas não seria o úni-
co. Jerusalém não é o fim da mis-
são, mas o centro, a partir do qual 
ela se realizaria.

Em Atos 1:8, o Mestre afirmou 
que seríamos suas testemunhas em 
Jerusalém, na Judeia, em Samaria 
e até os confins da Terra. A maioria 
dos missiólogos associa Jerusalém 
ao lugar em que vivemos; Judeia e 
Samaria, respectivamente, ao nos-
so estado e nosso país, e confins da 
Terra, às demais nações. 

A missão de Deus sempre foi 
reconciliar consigo o mundo, e 
esta também é nossa missão (2 Co 
5:18,19). O chamado para a salva-

ção em Cristo deve atingir todos os 
povos (Sl 67:1-7, 96:3). Portanto, o 
planeta Terra é a nossa fronteira; o 
mundo é o nosso campo missionário 
(Jo 3:8). Todas as etnias precisam ou-
vir o som do evangelho, por meio da 
igreja de Jesus Cristo (Rm 15:8-12).

2. Os desafios: Pregar a mensa-
gem de Jesus em culturas diferen-
tes da nossa não é tarefa fácil. Os 
desafios são inúmeros: perseguição 
religiosa, oposição política, escas-
sez de recursos financeiros, diferen-
ças linguísticas, resistência dos gru-
pos étnicos, carência de ceifeiros, 
xenofobia. Esses são apenas alguns 
aspectos que desafiam a igreja no 
cumprimento de sua missão.

De acordo com a Lista Mundial 
da Perseguição, publicada anual-
mente pela Missão Portas Abertas, 
existem 50 países em que a perse-
guição religiosa pode ser classifica-
da como alta, severa ou extrema. A 
maioria deles localiza-se na famo-
sa janela 10/40, uma região que 
abrange o norte da África, o Orien-
te Médio e quase toda a Ásia. Ali 
se encontra a maioria das nações 
menos evangelizadas do mundo. 

Estima-se que existam ainda mais 
de 2 mil povos no mundo sem o co-
nhecimento do evangelho, cerca de 
3 mil línguas sem um versículo bíbli-
co e 2 bilhões de pessoas que não 
conhecem o Senhor Jesus. No Brasil, 
são 117 etnias indígenas sem presen-
ça missionária e conhecimento do 
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evangelho.1 Outras 37 etnias vivem 
completa ou parcialmente isoladas. 

Outros grupos menos alcança-
dos, no Brasil, são comunidades 
ribeirinhas (há 10 mil delas sem a 
presença de uma igreja evangéli-
ca),2 ciganos, quilombolas, sertane-
jos, imigrantes, refugiados e vários 
outros que poderiam ser alistados 
aqui. Somos responsáveis por res-
ponder a esse desafio. Como Pau-
lo, devemos testemunhar também 
onde Cristo ainda não foi anuncia-
do (Rm 15:20). Seu apelo inspira-
do constrange nossos corações: ... 
porque alguns ainda não têm co-
nhecimento de Deus; digo-o para 
vergonha vossa (1 Co 15:34). 

3. Os meios: Não existem fórmu-
las secretas para fazer missões. Os 
meios estão disponíveis a todo cren-
te em Cristo. Missões começam no 
poder do Espírito Santo. Ele é quem 
dirige, motiva, impulsiona e leva a 
igreja a cumprir sua tarefa missioná-
ria.3 Ele chamou, enviou e capacitou 
Saulo e Barnabé para levar o evan-
gelho aos gentios e continua fazen-
do isso ainda hoje (At 13:2,4,9).

O Espírito chamou e enviou os 
missionários em Antioquia, mas o 

1. Quem são os menos evangelizados no 
Brasil?. Disponível em: http://www.ultimato.
com.br/conteudo/quem-sao-os-menos-e-
vangelizados-no-brasil. Acesso em: 20 de 
março de 2018.
2. idem
3. Queiroz (1998:25)

fez através da igreja. Com a autori-
dade de oficiais, a igreja os despe-
diu (At 13:3). O verbo “despedir” 
também tem o sentido de deixar 
ir, libertar. Eles não podiam reter 
aqueles bons crentes. Assim ocorre 
com a igreja, hoje. Indo pelo mun-
do, a partir de sua Jerusalém, é or-
denada a fazer discípulos de todas 
as nações (Mc 16:15; Mt 28:19,20). 

Pelo Espírito, os missionários são 
enviados. Mas note que, em Antio-
quia, nem todos receberam um cha-
mado transcultural específico. Entre-
tanto, poderiam servir também por 
meio de suas orações (At 13:3). As 
orações foram fundamentais para o 
sucesso do ministério de Paulo (Cl 
4:3; 1 Ts 5:17,25). A oração também 
é um método disponível a qualquer 
cristão, uma vez que não depende 
de passaporte ou visto para cruzar 
fronteiras e alcançar vidas.

Outra maneira pela qual o cren-
te pode fazer missões é a contribui-
ção. A Escritura é farta de exemplos 
de crentes contribuindo para a ta-
refa missionária (Lc 8:3; Fp 4:15-19; 
2Co 9:1-15). Ao contribuir financei-
ramente, testemunhamos de Cristo 
através do envio e do sustento de 
missionários, construção de igrejas, 
distribuição de Bíblias, além de in-
vestimentos em obras sociais.

Vimos, até aqui, que nossa vo-
cação missional começa onde vive-
mos e se estende aos lugares mais 
distantes da Terra. Os desafios são 
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enormes. Ainda existem muitos 
povos, dentro e fora do nosso país, 
que não conhecem o Senhor. No 
entanto, podemos contar com o 

poder do Espírito Santo, que nos 
capacita a ir, orar e contribuir. A 
seguir, vamos aprender princípios 
para praticar o ensino bíblico.

01. Leia Sl 67:1-7; Lc 24:46,47; At 1:8, e responda: Nossa 
responsabilidade missional se restringe apenas ao lugar em que 
vivemos? Quais são as fronteiras da atuação missionária da igreja?

02. Com base no item 2, fale à classe sobre os desafios missionários 
da igreja de Cristo. Qual é a nossa responsabilidade? Leia também 
Rm 15:20; 1 Co 15:34.

03. Fale sobre o papel do Espírito Santo no cumprimento da missão. 
Leia At 1:8, 13:2,4,9 e o item 3.

04. Com a ajuda do item 3 e de Mt 28:19,20; Mc 16:15; Cl 4:3;  
Lc 8:3; Fp 4:15-19, comente com a classe sobre os três meios pelos 
quais podemos fazer missões. 
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II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Seja luz para os povos: Ore por missões.

Colômbia, Nigéria e Índia, países 
em que temos irmãos promessis-
tas, estão presentes na lista da per-
seguição religiosa. Respectivamen-
te, classificados como perseguição 
do tipo alta, severa e extrema. Em 
lugares como esses, cristãos sofrem 
sanções políticas, discriminação, 
ataques violentos, prisões e morte. 

Por isso, a igreja deve ser unâni-
me em oração, pedindo coragem 
e sabedoria para continuar teste-
munhando, clamando incessante-
mente pela libertação de irmãos 
encarcerados, suplicando para que 
Deus abra as portas à pregação de 
sua palavra e pedindo mais traba-
lhadores para a seara.

05. Você tem intercedido pela salvação de algum país ou grupo 
étnico? Compartilhe com a classe alguns motivos pelos quais 
podemos orar.

2. Seja luz para os povos: Oferte para missões.

Escrevendo aos Coríntios, Paulo 
louva a Deus pela assistência pres-
tada por aquela igreja aos irmãos 
Macedônios (2 Co 9:1-15). Em seu 
discurso, algumas palavras foram 
usadas pelo apóstolo, para qualificar 
a boa atitude daqueles irmãos e me-
recem destaque. São elas: presteza, 
zelo, generosidade e liberalidade.

Essas palavras indicam que 
os irmãos coríntios contribuíram 

com entusiasmo, prontamente e 
de bom grado; fizeram com sin-
ceridade de coração, como ges-
to de fraternidade e comunhão; 
contribuíram conforme podiam 
e sem peso na consciência. Que 
belo exemplo a ser seguido! A 
igreja contemporânea também 
pode contribuir assim, para que 
Deus seja glorificado.

  

06. Qual a sua experiência em ofertar para missões? Quais são os 
benefícios de fazer isso? Leia 2 Co 9:6-15.
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DESAFIO MISSIONAL

Os povos sem Deus vivem em escuridão e somente serão salvos 
à medida que marcharmos e levarmos a eles a luz do evangelho de 
Cristo, que brilha nos corações, dissipando as trevas.4 Ao fazermos 
missões, estamos glorifi cando a Deus, fazendo-o conhecido entre 
os povos e cooperando para o cumprimento de sua palavra (Ap 5: 
9,10, 21:24,26). Nesta semana, ore por algum país ou grupo étni-
co que precise ser alcançado pelo evangelho. Ore também pelos 
projetos missionários da IAP. Faça um compromisso de contribuir 
regularmente. Além das ofertas regulares da Escola Bíblica, você 
também pode colaborar com algum projeto de sua convenção ou 
da Junta Geral de Missões.

4. Oliveira (2004:73) 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 26/08 Jo 7:1-24 1Cr 27-28 Zc 12

 Segunda-feira 27/08 Jo 7:25-52 1Cr 29 Zc 13

 Terça-feira 28/08 Jo 8:1-20 2Cr 1:1-2:16 Zc 14

 Quarta-feira 29/08 Jo 8:21-47 2Cr 2:17-5:1 Ml 1:1-2:9

 Quinta-feira 30/08 Jo 8:48-59 2Cr 5:2-14 Ml 2:10-16

 Sexta-feira 31/08 Jo 9:1-23 2Cr 6 Ml 2:17-3:18

 Sábado 01/09 Jo 9:24-41 2Cr 7 Ml 4
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A verdadeira igreja de Jesus Cristo vive sob a total direção do Espírito Santo. 
Quando se vê uma igreja cristã vivendo em comunhão, plena do poder espiritual e, 
consequentemente, em missão, é porque está sob o domínio do Espírito de Deus, 
que age desde o princípio da criação e segue atuando na história e nas culturas. 
Portanto, a igreja cristã que deseja, de fato, cumprir a missão de Deus precisa per-
der o medo do Espírito Santo, porque cabe exclusivamente a ele conduzir o corpo 
de Cristo à grande obra missionária. E não há como o reino de Deus chegar à vida 
de quem ainda está fora dele, sem que o Espírito de Deus lhe seja derramado, 
como se pode comprovar na afi rmação de Jesus aos seus discípulos (At 1:6-8). 

A missão de pregar e edifi car vidas para o reino de Deus é, preponderante-
mente, o resultado da ação primária do Espírito Santo na vida dos evangelistas, 
visando alcançar a vida dos incrédulos. O fi m da missão só acontecerá depois que 
a igreja cumprir cabalmente o desafi o de pregar o evangelho a toda a criatura, 
em parceria com o Espírito Santo, que, neste sentido, é o principal agente da es-
catologia cristã, ou seja, aquele que promoverá o ambiente fi nal para a salvação 
plena dos crentes em Cristo e a condenação eterna dos incrédulos. A partir daí, 
a missão da igreja de Jesus estará terminada, e terá início a eternidade de paz e 
justiça prometidas no evangelho (Ap 22:17). 

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

O ESPÍRITO SANTO E A MISSÃO CRISTÃMOMENTO MISSIONÁRIO
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo 
para ouvir o podcast desta lição.

10 É preciso 
contextualizar

8 DE SETEMBRO DE 2018

Sexta-feira, 07/09 – 17h59
Sábado, 08/09 – 17h59

Ou acesse bit.ly/2He4mCl

INTRODUÇÃO

A necessidade de contextualização do evange-
lho surge da percepção de que nem sempre ele, 
que é tão claro e evidente para nós, cristãos, faz 
sentido para aqueles que não são cristãos. Entre as 
evidências da sua segunda vinda, Jesus apresen-
tou a pregação do evangelho (Mt 24:14).1 Jesus 
afi rmou que o evangelho deverá ser pregado de 
forma compreensível, em todo o mundo habitado. 
Como podemos fazer isso de maneira relevante e 
fi el, ao mesmo tempo? Vejamos. 

I. CONHECENDO O ENSINO BÍBLICO

Muitas pessoas se inquietam em relação à pro-
posta de contextualização do evangelho, porque 
logo associam essa expressão à ideia de sincretis-
mo (a inserção, no Cristianismo, de ideias e práti-

1. De acordo com Burns (2011:16), “a expressão ‘e será pre-
gado’ tem como raiz kerygma, que signifi ca uma proclamação 
audível e inteligível do evangelho, paralelamente à martyria, 
que evoca um sentido mais pessoal, de testemunho de vida”.

TEXTO-BASE
E será pregado este evangelho do reino por todo 
o mundo, para testemunho a todas as nações. 
Então, virá o fi m. (Mt 24:14)

DD 02/09 Mt 16:11-12 

S 03/09 Mt 17:10-13

TT 04/09 Mt 21:42-45

Q 05/09 At 2:12-21

QQ 06/09 At 17:16-23

S 07/09 At 17:24-32

SS 08/09 1Co 9:19-23

LEITURA DIÁRIA

Hinos – Inicial: HBJ 351 • Final: HBJ 391

OBJETIVO
Mostrar ao estudante a 
necessidade que a igreja 
tem de se contextualizar 
de modo equilibrado, 
baseando-se em 
princípios bíblicos. 
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cas não-bíblicas) e secularização (o 
afastamento das práticas e dos prin-
cípios cristãos). Pode até ser que, 
para alguns, contextualizar seja algo 
parecido com isto: inovação que dê 
à igreja uma aparência mais “desco-
lada”, em detrimento da mensagem 
do evangelho. Contudo, conforme 
veremos, a igreja pode contextuali-
zar-se, sem deixar de ser bíblica. 

1. O conceito de contextuali-
zação: Contextualizar é tentar co-
municar a mensagem, o trabalho, 
a palavra e o desejo de Deus, de 
forma fiel à sua revelação e de ma-
neira significante e aplicável nos 
distintos contextos culturais ou 
existenciais.2 Além disso, pode-
mos dizer que contextualizar é a 
tarefa de traduzir e adaptar a co-
municação do evangelho a deter-
minada cultura, sem comprometer 
a essência e as particularidades do 
próprio evangelho.3

Este é o desafio da igreja de 
Cristo: comunicar o evangelho bi-
blicamente fiel e culturalmente in-
teligível e relevante.4 Desde a épo-
ca de Davi, já existiam homens com 
a habilidade de fazer a leitura dos 
tempos, entendê-lo e saber o que 
fazer (1 Cr 12:32). Assim, também, 
para que a igreja consiga ter êxi-
to no desafio da contextualização, 

2. Hesselgrave apud Lidório (s/a:8) 
3. Keller (2014:107)
4. Lidório, op. cit., p.8

precisa conhecer a cultura da socie-
dade em que está inserida. 

O que é cultura? De modo sim-
ples, podemos dizer que é a tota-
lidade de atividades, ideias e sím-
bolos de determinado povo, em 
determinado tempo e lugar.5 Todo 
povo possui um conjunto de ideias, 
valores e comportamentos, que or-
ganizam e dão significado à vida 
comunitária. Abrange cada aspecto 
da vida em sociedade: linguagem, 
música, arte, alimento, sexualida-
de, cosmovisão, costumes etc.

O artesão da cultura é o próprio 
ser humano. Deus nos fez seres 
criativos, capazes de produzir cul-
tura. Essa verdade está implícita 
em Gn 1:27-28, na ordem de Deus 
ao ser humano para se multiplicar, 
governar e ordenar a vida na Ter-
ra. Obviamente, esse domínio seria 
exercido de acordo com a vontade 
de Deus. Cada povo, em cada épo-
ca e lugar, organizaria sua vida à luz 
da vontade do Criador. 

Todavia, a Bíblia conta que o ser 
humano rebelou-se contra o Cria-
dor, e, por isso, a cultura que ele 
produz possui coisas ruins também 
(Gn 3). Por causa da imagem e se-
melhança de Deus no ser humano, 
parte de sua cultura é rica em beleza 
e bondade. Mas, por causa da que-
da, sua cultura está manchada pelo 

5. Monteiro (2007:31) 
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pecado.6 Entender essa ambigui-
dade, no que diz respeito à cultura, 
ajudará a igreja a ser mais eficiente 
na comunicação do evangelho.

Toda cultura tem seus aspectos 
positivos e negativos, “e não de-
vemos rejeitar alguns aspectos da 
cultura simplesmente porque dife-
rem dos nossos”.7 Paulo teve de se 
adaptar a diferentes culturas, para 
que o evangelho fosse eficazmente 
proclamado e as pessoas fossem 
salvas (1 Co 9:19-22, 10:32-11:1). 
Se um aspecto da cultura não com-
promete o evangelho e torna você 
mais acessível aos outros, não há 
motivos para não se adaptar a isso. 

2. O equilíbrio na contextuali-
zação: Como a igreja pode contex-
tualizar-se sem exagero, de forma 
bíblica e equilibrada? Como saber 
que não estamos mudando apenas 
por mudar, para parecermos mais 
“legais” e “descolados”, ou se a 
mudança é, realmente, para uma 
comunicação eficiente do evange-
lho? Sempre teremos de lidar com 
estas questões. O limite sempre é 
o evangelho. 

O tempo todo, devemos questio-
nar até que ponto o evangelho de-
veria “acomodar-se” a uma cultura e 
até que ponto deveria resistir.8 A igre-
ja “pode errar por não compreender 

6. idem
7. Keller, op. cit., p.129
8. Newbigin (2016:189)

e levar a sério o mundo em que está 
inserida, de modo que o evangelho 
não seja ouvido”.9 Por outro lado, 
“ela pode errar, por permitir que o 
mundo dite as questões e os termos 
do envolvimento. E o resultado é 
que o mundo não é desafiado”.10

De maneira geral, para uma con-
textualização equilibrada do evan-
gelho, é vital levar em conta três 
questões: conhecer a cultura, con-
frontar a cultura e apelar oferecendo 
o conforto do evangelho. Jesus se 
contextualizou como ninguém. Atra-
vés da encarnação, veio participar 
da história humana. Como homem, 
tinha profundo interesse pela Pala-
vra e era um profundo observador 
da história dos homens, de modo 
que extraiu mensagens de aconte-
cimentos corriqueiros da vida (Mc 
4:1-9; Mt 13:33; Lc 15:11-32).11 Ele 
conhecia a cultura do seu tempo.

Jesus usava abordagens diferen-
tes para confrontar e apresentar o 
conforto do evangelho (Nicode-
mos, mulher samaritana). Usava 
temas do dia-a-dia para ensinar: 
como sal, luz, vinho, peixe, impos-
to, moeda, ovelha etc. Frequentava 
lugares comuns: a igreja, as casas, 
as ruas, o monte, a praia, o velório, 
a festa de casamento. Relacionava-
-se com todos: homens, mulheres, 

9. ibidem, p.198
10. Newbigin, op. cit., p.198
11. Monteiro, op. cit., p.40
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crianças, ricos, pobres, doutores da 
lei e mendigos. 

O apóstolo Paulo é outro exem-
plo de contextualização. Ele era 
sensível ao público que tentava 
alcançar. Em Atenas, falando para 
gregos, ele é muito diferente do 
Paulo em Tessalônica, falando para 
judeus (At 17). Na pregação, em 
Atenas, ele primeiramente anali-
sou a cultura da cidade para con-
seguir uma ponte para anunciar o 
evangelho. Partiu de algo conhe-
cido dos atenienses para anunciar 
Jesus. Apesar de começar utili-
zando um item da cultura daque-
le povo, Paulo pregou o mesmo 
evangelho de sempre. 

Nessa sua pregação, o apóstolo 
dos gentios mostrou que conhecia 
a cultura dos atenienses: ... andan-

do pela cidade, observei cuidado-
samente seus objetos de culto (At 
17:23). Também confrontou a cul-
tura, usando elementos dela. Ele 
citou falas dos filósofos Cleanto 
e Arato (At 17:23, 28-29). Como 
conhecedor da filosofia, utilizou-a 
em seus argumentos. Assim, com 
muita sabedoria, ofereceu aos 
seus ouvintes o conforto do evan-
gelho (At 17:30-31). 

Quando contextualizamos o 
evangelho, estamos tentando fa-
cilitar ao máximo o acesso à igre-
ja, sem comprometer as verdades 
cristãs. Estamos em busca do equi-
líbrio entre uma verdade atempo-
ral e os métodos modernos. Na 
sequência desta lição, pensaremos 
em meios práticos para a contex-
tualização intencional e bíblica. 

01. Como podemos definir contextualização? Leia 1 Cr 12:32 e 
discuta com a classe sobre a necessidade que temos de pessoas que 
saibam fazer a leitura dos tempos, entendê-los e saber o que fazer.

02. Por que a igreja não deve demonizar todas as culturas, se quiser 
ser fiel em sua tarefa de contextualizar o evangelho? Baseie-se em 
Gn 1:27-28; 3:1-8. 
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03. Comente sobre a atitude de Paulo, em 1 Co 9:19-22, 10:32-11:1. 
Diante daqueles pontos culturais que não ferem nenhum princípio 
do evangelho e tornam-nos mais acessíveis aos outros, podemos 
fazer mudanças? 

04. Comente sobre os dois grandes exemplos de contextualização do 
evangelho, no Novo Testamento: Jesus e Paulo. Os seguintes textos 
poderão ajudar na compreensão: Jo 3:3, 4:7; At 17:23-31; Fp 2:7.

II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1.  Para contextualizar-se com fidelidade, a igreja deve sempre 
reavaliar seus métodos.

Na busca de contextualizar a 
mensagem do evangelho, a igre-
ja precisa reavaliar suas formas, 
constantemente. Deve fazer isso 
de forma intencional. Ser intencio-
nal na contextualização é buscar, 
de maneira proposital, formas prá-
ticas de anunciar a mensagem de 
Jesus. Precisamos ser proativos, 
imaginativos e corajosos em cada 
passo que damos. É nosso dever 
pensar em nossas estruturas, nos-
sos cultos etc. O que poderíamos 
melhorar, sem comprometer a es-
sência do evangelho?

Se for o caso, devemos melhorar 
nossas pregações, para que sejam 
compreensivas; repensar nossas 
músicas, se são estranhas e confu-
sas aos ouvidos dos não-cristãos; 
mudar a liturgia do culto, se mais 
dificulta do que facilita o acesso de 
pessoas novas. Se for o caso, de-
vemos cuidar da nossa linguagem, 
remover os jargões evangélicos 
sem sentido, reformular programas 
exclusivistas, adotar novos estilos 
musicais atraentes, novas mídias e 
tecnologias, reestruturar o ambien-
te da igreja etc. Façamos isso!
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05. Olhando para a realidade de sua igreja local, você concorda 
que, com poucos ajustes nos métodos, na estrutura, na liturgia e 
na comunicação, podemos alcançar as pessoas da sociedade e da 
cultura atual? 

2.  Para contextualizar-se com fidelidade, a igreja deve sempre 
reafirmar o evangelho.

O que é essencial para a igre-
ja e nunca deve ser modificado é 
o evangelho de Jesus Cristo (Rm 
1:16-17). Ele, sim, é capaz de 
transformar pessoas de todas as 
épocas e lugares. Não devemos 
tornar absolutas formas culturais 
que são relativas, tais como estilo 
de roupa ou de música. Temos a 
tendência de sacralizar métodos, 
formas, liturgias. 

É papel da igreja, nesse sentido, 
remover aquilo que não é bíblico, 
mas apenas tradição religiosa que 
atrapalha a pregação. Ser contex-
tualizado não significa adulterar a 
mensagem, mudar princípios, mas 
conseguir proclamá-la de forma que 
as pessoas que estão ouvindo consi-
gam entendê-la. Nesse sentido, a Bí-
blia é e sempre será nosso crivo para 
toda e qualquer contextualização. 

06. Você concorda que insistimos em manter, apenas por tradição, 
muitas coisas que não fazem parte da essência do evangelho e 
dificultam o acesso dos não-cristãos? 
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PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 02/09 Jo 10:1-21 2Cr 8 Sl 73

 Segunda-feira 03/09 Jo 10:22-42 2Cr 9 Sl 74

 Terça-feira 04/09 Jo 11:1-27 2Cr 10-11 Sl 75

 Quarta-feira 05/09 Jo 11:28-57 2Cr 12-13 Sl 76

 Quinta-feira 06/09 Jo 12:1-26 2Cr 14-15 Sl 77

 Sexta-feira 07/08 Jo 12:27-50 2Cr 16-17 Sl 78:1-20

 Sábado 08/09 Jo 13:1-20 2Cr 18 Sl 78:21-37

DESAFIO MISSIONAL

Contextualizar é adequar a linguagem, sem comprometer o con-
teúdo. Para contextualizar o evangelho, precisamos reconhecer que, 
às vezes, nós o distorcemos, por causa dos nossos próprios interes-
ses, gostos e costumes. Nosso desafi o é abrir mão de nossos tradi-
cionalismos (que até podem ter sido bons, para outra época), quan-
do não estão contribuindo para o alcance daquele que ainda não 
conheceu o evangelho. Pense em como você pode aproximar-se de 
alguém que faz parte de sua cultura, para desafi á-lo e apresentar-lhe 
o consolo do evangelho, usando pontes na própria cultura.
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A existência vitoriosa da igreja cristã, ao longo dos séculos, ocorre porque 
ela é o corpo de Jesus (sendo ele a Cabeça) e porque o Espírito Santo habita 
nela, dando-lhe dons (carismas), ou seja, capacitando-a espiritualmente, a fi m de 
que ela seja uma comunidade missionária. Em 1 Coríntios 12:4-11, está uma das 
listas dos carismas que o Espírito Santo dá para os salvos cumprirem a missão 
evangelizadora. Em todos os grandes períodos de avivamento e crescimento da 
igreja cristã, o uso correto dos dons espirituais foi o elemento que proporcionou 
resultados que entraram para a história do Cristianismo, como, por exemplo, o 
Puritanismo, o Pietismo, a Missão Halle, os Irmãos Morávios e Wesley, e todos os 
que se seguiram. 

A história de missões detalha todos esses movimentos de grande impacto 
evangelístico no mundo, sendo que, em todos eles, estava presente a prática cor-
reta dos dons que o Espírito Santo concede à igreja, com o propósito missional. 
A Igreja Adventista da Promessa é herdeira desses movimentos missionais que o 
Espírito de Deus promoveu na história, e, no tempo presente, ela está sendo ins-
pirada por ele a se aparelhar com os dons espirituais, a fi m de cumprir com mais 
efi cácia a missão que recebeu de Deus. Em submissão ao Espírito Santo, a IAP 
encontra-se em profundo processo de mudança em sua prática missionária: de 
departamentos para ministérios. Trata-se de uma  transposição consciente, uma 
vez que seus membros sabem que cada um é, em essência, missionário de Deus. 

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

OS DONS PARA A MISSÃOMOMENTO MISSIONÁRIO
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11 Os opositores 
da missão

INTRODUÇÃO

No decorrer dos anos, homens e mulheres de 
Deus se envolveram na missão divina sob forte oposi-
ção. Os adversários do trabalho missionário atingem 
a integridade física dos cristãos, ferindo-os, prenden-
do-os e até matando-os. A lição de hoje, porém, tra-
tará de outro tipo de perseguição à obra de Deus: a 
ideológica, cujo propósito não é outro, senão afastar 
as pessoas não-cristãs da crença do evangelho. 

I. CONHECENDO O ENSINO BÍBLICO

O conhecimento do evangelho transforma as 
pessoas. As palavras de Cristo são fortes nesse 
sentido: ... conhecereis a verdade, e a verdade 
vos libertará (Jo 8:32). A vontade de Deus é que o 
ser humano não pereça, mas tenha a vida eterna 
(Jo 3:16). Contudo, os adversários da missão não 
compartilham do mesmo sentimento. Quem são, 
como agem e como combater tais oponentes? Ve-
jamos a seguir. 

TEXTO-BASE
Satanás, o deus deste mundo pecaminoso, o fez 
cego, incapaz de ver a glória do Evangelho que 
está brilhando sobre ele, ou de compreender a 
mensagem maravilhosa que pregamos acerca da 
glória de Cristo, que é Deus. (2 Co 4:4)

15 DE SETEMBRO DE 2018

Sexta-feira, 14/09 – 18h01
Sábado, 15/09 – 18h01

DD 09/09 Mt 12:28

S 10/09 Mc 5:2-4, 10:1

TT 11/09 At 8:7, 13:10

Q 12/09 2Co 4:4

QQ 13/09 2Co 11:14-15

S 14/09 1Ts 2:18; Ef 6:12

SS 15/09 Ap 12:9; 20:8,10

LEITURA DIÁRIA

Ou acesse bit.ly/2EZtSVK

OBJETIVO
Mostrar ao estudante 
da Bíblia que a missão é 
atacada por opositores 
perigosos e orientá-lo 
sobre como pode lidar 
com esse problema. 

Hinos – Inicial: HBJ 321 • Final: HBJ 377
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1. Quem são os opositores: A 
oposição à obra missionária é enca-
beçada por Satanás e seus súditos, 
os demônios. Eles são inimigos de-
clarados do evangelho e obrigam 
aqueles sobre os quais têm influên-
cia a se oporem a Deus em tudo (2 
Ts 2:4). O diabo e os demônios são 
criminosos de alta periculosidade; 
com eles, não podemos vacilar. 

O diabo e os demônios amargam 
um passado de frustração. Satã era 
um querubim protetor e vivia sob a 
missão de Deus (Ez 28:14). Mas ele 
se rebelou contra o Senhor, pois 
nele se achou iniquidade. O seu 
intento era ser entronizado, mas 
acabou expulso do céu com os an-
jos que enganara (Is 14:12-15; Ap 
12:9). Seu plano fracassou; a frus-
tração marcou o seu passado.

O diabo e os demônios comun-
gam um presente de maldade. O 
nome “diabo” (gr. diabolos) signifi-
ca “acusador”, “difamador”, “mal-
dizente”.1 O nome “Satanás” signi-
fica adversário. Ele não se contenta 
com a felicidade dos santos, pois 
os odeia profundamente. O deus 
deste século sempre procura meios 
de afastar as pessoas de Cristo ou 
impedi-las de chegarem-se a ele, 
custe o que custar. 

O diabo e os demônios visua-
lizam um futuro de aniquilação. 

1. Shedd (1995:87) 

Chegará o tempo em que Satanás 
e seus anjos caídos se tornarão 
prisioneiros na Terra, durante mil 
anos (Ap 20:2). Isso ocorrerá após 
a vinda de Jesus. Passado esse pe-
ríodo, o destino dos oponentes do 
evangelho será a aniquilação. Eles 
perecerão no lago de fogo e enxo-
fre (Ap 20:10). 

2. Como agem os opositores: 
O texto é claro em afirmar que 
o deus deste século cegou o en-
tendimento dos incrédulos, para 
que lhes não resplandeça a luz do 
evangelho de Cristo (2 Co 4:4). 
Satanás seduz e engana como nin-
guém (Jo 8:44; Ap 20:10). O dia-
bo “cega não os olhos, mas o en-
tendimento”.2 É assim que ele faz 
para atrapalhar a proclamação e a 
percepção do evangelho. 

A palavra grega aion, tra-
duzida por “século” ou “era”, 
refere-se a toda massa de pen-
samentos, opiniões, máximas, 
especulações, esperanças, im-
pulsos, objetivos, aspirações 
correntes a qualquer época no 
mundo.3 O diabo, portanto, in-
terfere na mente dos ouvintes. 
Ele os influencia por meio do 
secularismo, “um modo de vida 
e de pensamento que é seguido 
sem referência a Deus ou à reli-

2. Lopes (2008:100) 
3. Rienecker; Rogers (1995:342) 
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gião”.4 O homem secular é hostil 
ao evangelho. 

Satanás atrapalha a missão tam-
bém por meio do relativismo. Essa 
corrente de pensamento afirma que 
não há verdade ou ética absolutas, 
ficando a critério de cada indivíduo 
definir a sua verdade e o seu bem.5 
Esse pensamento diabólico se 
opõe à verdade absoluta apresen-
tada por Jesus: Eu sou o caminho, a 
verdade e a vida (Jo 14:6). 

Além disso, Satanás atrapalha a 
missão por meio do ateísmo. Ce-
gar o entendimento das pessoas, 
a ponto de fazê-las desacreditar da 
existência de Deus ou a ponto de 
torná-las adeptas de um discurso 
avesso à existência divina, é um ar-
tifício usado por Satanás para con-
duzi-las à perdição. Sem Deus, as 
pessoas permanecerão mortas em 
delitos e pecados (Ef 2:1).

3. Como combater os oposito-
res: A missão não pode parar por 
causa dos bombardeios dos opo-
nentes. A igreja precisa insistir no 
resgate das almas perdidas, pois 
quem lança mão do arado e olha 
para trás, não é apto para o rei-
no de Deus (Lc 9:62). A igreja luta 

4. Secularismo: religiosidade sem Deus e morte 
espiritual. Disponível em: http://ultimato.com.
br/sites/estudos-biblicos/assunto/vida-crista/
secularismo-religiosidade-sem-deus-e-morte-
-espiritual/. Acesso em: 23 de março de 2018. 
5. O que é o relativismo?. Disponível em: 
http://www.presbiteros.org.br/o-que-e-o-re-
lativismo/. Acesso em: 23 de março 2018. 

contra principados e potestades, 
contra os dominadores deste mun-
do tenebroso (Ef 6:12). Trata-se de 
uma guerra espiritual. 

Para que a igreja de Cristo possa 
continuar levando adiante a missão 
de Deus no mundo, precisa revestir-
-se de autoridade espiritual. Ela só 
cumpre a missão divina com o res-
paldo do Espírito Santo. Ele a orien-
ta, concede-lhe poder para pregar 
com intrepidez e levar liberdade 
aos oprimidos do diabo (Mc 16:17-
18; At 6:10, 13:4). 

Munida de autoridade do Espíri-
to, a igreja avança sobre o domínio 
do reino das trevas, com poder para 
testemunhar do Salvador tanto em 
Jerusalém, como em toda a Judéia 
e Samaria e até aos confins da terra 
(At 1:8). Para continuar desenvol-
vendo a missão de Deus, ela preci-
sa revestir-se do arsenal espiritual: 
Revesti-vos de toda a armadura de 
Deus, para poderdes ficar firmes 
contra as ciladas do diabo (Ef 6:11). 

Se os opositores da missão ten-
tam desqualificá-la, lançando mão 
de artifícios enganosos, a igreja deve 
promovê-la com verdade e justiça; 
com a preparação do evangelho da 
paz; com a fé, a salvação, a Palavra 
de Deus, a oração e a vigilância. Dito 
isso, é importante deixar claro que 
a vitória da igreja não está em fazer 
um “mapeamento espiritual”, nem 
mesmo em identificar os “demônios 
territoriais”, como supõem alguns. A 
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grande arma, nessa guerra, é a pró-
pria pregação do evangelho. Quan-
do este é anunciado fielmente, no 
poder do Espírito Santo, não há po-
der das trevas que possa impedir a 
ação de Deus. As trevas não podem 
resistir à luz! Nessa guerra, a igreja é 
vitoriosa em Jesus (Rm 8:37).

Pois bem, até o momento, vi-
mos que a missão tem fortes opo-

sitores: o diabo e os demônios, 
que agem diuturnamente, no intui-
to de afastar as pessoas de Cristo, 
por meio do engano e da cegueira 
espiritual. Vimos que a igreja en-
frenta a oposição com a autorida-
de concedida pelo Espírito Santo, 
por meio do uso das armas espi-
rituais. A seguir, veremos duas li-
ções importantes. 

01. Com base em Ez 28:14; Ap 20:2, e no item 1, comente sobre 
o passado de frustração, o presente de maldade e o futuro de 
aniquilação dos opositores da missão. 

02. “O diabo cega não os olhos, mas o entendimento”. O que isso 
quer dizer? Responda, com base em 2 Co 4:4 e no item 2. 

03. O que Satanás usa para atrapalhar a missão? Responda, após ler 
o item 2. 

04. Como a igreja pode combater os opositores da missão, de 
acordo com item 3? Leia também Mc 16:17-18; At 1:8, 13:4. 
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Os opositores da missão agem 
de modo sorrateiro, disseminando 
ideologias na mente das pessoas, 
no intuito de torná-las hostis ao 
evangelho. De fato, o deus deste 
século cegou o entendimento dos 
incrédulos, para que lhes não res-
plandeça a luz do evangelho de 
Cristo (2 Co 4:4). Diante dessa rea-
lidade, toda atenção é necessária 
por parte da igreja.

Sim, cabe-nos combater as ideo-
logias do opositor da missão, com 
o ensino sério da Palavra de Deus. 
Não nos entreguemos à inércia, 
enquanto o secularismo, o relati-
vismo, o ateísmo e outras ideolo-
gias satânicas influenciam pessoas 
em todo o mundo. Ensinemos os 
valores do reino, dentro e fora das 
paredes do templo, antes que seja 
tarde demais (2 Tm 3:1-17).

II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Diante da oposição, mantenha a atenção. 

05. Você tem conseguido perceber a influência dos conceitos do 
secularismo, do relativismo e do ateísmo? Se puder, dê, ao menos, 
um exemplo. 

2. Diante da oposição, mantenha a firmeza. 

Os opositores jogam sujo e 
usam artifícios enganosos para im-
pedirem o progresso da missão. 
Satanás e seus súditos agem para 
cegar a mente das pessoas, a fim 
de que não conheçam o evange-
lho. Para isso, eles as convencem 
a adotar conceitos que denigrem e 
ridicularizam a missão, o Senhor da 
missão e os seus pregadores. 

Todavia, não podemos fraquejar, 
na guerra contra os dominadores 
deste mundo tenebroso (Ef.6:12). 
Recuar, nem pensar! Com o respal-
do do Espírito Santo e com o uso 
das armas espirituais, realizaremos 
a missão que nos foi confiada por 
Deus. Proclamaremos o evangelho 
aqui, em nosso bairro, em nossa 
pátria e em outras tribos e nações. 
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06. Como a igreja deve agir, para não fraquejar diante dos 
opositores da missão? 

DESAFIO MISSIONAL

A missão de Deus, desenvolvida através de nós, é uma causa 
santa e nobre. Por meio dela, os pecadores conhecem o Salvador 
e são resgatados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo (1 Pd 
2:9). Por isso, a missão divina é atacada diariamente por seus oposi-
tores. Eles infl uenciam as pessoas com ideologias de conteúdo an-
ticristão. Logo, você é desafi ado a orar por alguém nessa condição 
espiritual e pregar-lhe a Palavra de Cristo. Se possível, convide essa 
pessoa a participar de um pequeno grupo ou de culto na igreja. 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 09/09 Jo 13:21-38 2Cr 19 Sl 78:38-55

 Segunda-feira 10/09 Jo 14:1-14 2Cr 20:1-21:1 Sl 78:56-72

 Terça-feira 11/09 Jo 14:15-31 2Cr 21:2-22:12 Sl 79

 Quarta-feira 12/09 Jo 15:1-16:4 2Cr 23 Sl 80

 Quinta-feira 13/09 Jo 16:4-33 2Cr 24 Sl 81

 Sexta-feira 14/09 Jo 17 2Cr 25 Sl 82

 Sábado 15/09 Jo 18:1-18 2Cr 26 Sl 83
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Em Lucas 24, Jesus promete enviar o Consolador e, em Atos 2, cumpre a pro-
messa. Consolador é a tradução para a palavra grega parakletos, que signifi ca: 
“estar ao lado”. Noutras palavras, o Consolador habita na igreja com o propósito 
de estar ao lado dela, ajudando-a na missão de chamar os perdidos para o reino 
salvador de Deus. Uma tarefa tão importante e crucial para a humanidade jamais 
poderia ser realizada somente pela igreja. Por isso, aqui está a essência da função 
do Espírito Santo: estar junto à igreja de Cristo, fazê-la absorver cada vez mais o 
caráter de Jesus e sua obra redentora e espelhá-lo em todo mundo. 

O Espírito Santo e a igreja são inseparáveis; ambos estão irmanados no cum-
primento da missão salvadora de Deus, por meio de Cristo Jesus, como explica o 
apóstolo Paulo: E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio 
de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para 
Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem (2 
Co 2:14-15). Por esse texto, percebemos o quanto o Espírito Santo trabalha para 
que, a cada dia, a igreja esteja mais parecida com o seu Senhor, que desceu do 
céu para ser o paradigma da missão. Atenção: Sendo Jesus o paradigma missional, 
sigamos, pois, o seu exemplo : saiamos a pregar o evangelho no mundo.

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

A FUNÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 
NA IGREJA

MOMENTO MISSIONÁRIO

12
22 DE SETEMBRO DE 2018

Sexta-feira, 21/09 – 18h03
Sábado, 22/09 – 18h03

Ou acesse bit.ly/2qI0WgG

LEITURA DIÁRIA
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12 Avivamento 
missionário

22 DE SETEMBRO DE 2018

Sexta-feira, 21/09 – 18h03
Sábado, 22/09 – 18h03

Ou acesse bit.ly/2qI0WgG

INTRODUÇÃO

Avivamento, inicialmente, refere-se à atuação do 
Espírito Santo no dia-a-dia da igreja, manifestando 
sua presença, derramando suas bênçãos, distri-
buindo seus dons, trazendo-lhe mais vida e poder, 
impulsionando-a para a pregação do evangelho. 
Nesse sentido, uma igreja avivada possui sede da 
presença de Deus, confi ssão de pecados, oração in-
cessante, sede de ler e viver as Escrituras, milagres, 
manifestação dos dons espirituais, batismo no Espí-
rito Santo, anseio de viver em santidade, genuíno 
amor entre os cristãos, impacto na sociedade, evan-
gelização contínua, através do anúncio e do teste-
munho. Uma igreja avivada é mais efi caz na missão.

I. CONHECENDO O ENSINO BÍBLICO

Além das atuações contínuas já mencionadas, 
de tempos em tempos, há registros de atuações 
ainda mais intensas do Espírito Santo na história, 

TEXTO-BASE
Deus fazia milagres extraordinários por meio 
de Paulo (...). Muitos dos que creram vinham, e 
confessavam e declaravam abertamente suas más 
obras (...). Dessa maneira a palavra do Senhor 
muito se difundia e se fortalecia. (At 19:11,18,20)

DD 16/09 At 18:18-23

S 17/09 At 18:24-28

TT 18/09 At 19:1-7

Q 19/09 At 19:8-10

QQ 20/09 At 19:11-22

S 21/09 Ef 5:14 

SS 22/09 Ap 2:4-5

LEITURA DIÁRIA

Hinos – Inicial: HBJ 172 • Final: HBJ 175

OBJETIVO
Mostrar a relação entre 
os grandes avivamentos 
e o cumprimento da 
missão por parte da 
igreja de Cristo. 
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trazendo um tipo de avivamento 
extraordinário. Quando esse tem-
po chega, as atuações normais do 
dia-a-dia da igreja intensificam-se. 
Na Bíblia, um exemplo disso é o 
que ocorreu à igreja de Éfeso. 

1. Avivamento em Éfeso: Nos 
grandes avivamentos da histó-
ria cristã, sempre houve pessoas 
sendo tomadas de temor a Deus 
e confessando seus pecados, uti-
lizando os dons com mais entu-
siasmo, sendo envolvidas por um 
intenso desejo de conhecer a Pa-
lavra e profundo anseio por san-
tidade. Sociedades inteiras foram 
impactadas, porque os cristãos 
passaram a pregar o evangelho 
com mais coragem, e multidões 
se converteram a Cristo. 

Em Atos 19, temos a descrição 
de um avivamento ocorrido na ci-
dade Éfeso, em que todos esses 
sinais podem ser vistos. O que di-
zer de Éfeso? Era uma cidade por-
tuária, que, naquela época, pode 
ter chegado a 300 mil habitantes.1 
Era rica, moderna e agitada, inte-
lectualmente avançada, mas espiri-
tualmente marcada por idolatria e 
ocultismo e moralmente caracteri-
zada pela promiscuidade. 

Na cidade, havia um grande 
templo dedicado à deusa Artê-
mis (Diana, para os romanos), 

1. Wiersbe (2016:621) 

que atraía uma multidão de tu-
ristas e movimentava o comércio 
local. Nesse templo, havia mil 
prostitutas cultuais à disposição 
de homens promíscuos, que fa-
ziam do pecado uma forma de 
adoração.2 Foi nesse cenário ur-
bano conturbado que Deus le-
vantou uma igreja que impactou 
toda aquela sociedade. 

O apóstolo Paulo esteve em 
Éfeso pregando o evangelho, 
no final de sua segunda viagem 
missionária. Foi uma rápida pas-
sagem. Contudo, ao perceber o 
potencial do lugar, deixou Priscila 
e Áquila para continuarem o tra-
balho missionário (At 18:18-23). 
Em sua terceira viagem, Paulo 
voltou a Éfeso e dedicou um tem-
po para ensinar ali a Palavra de 
Deus (At 19:8-10). Curiosamente, 
ao chegar e encontrar os poucos 
cristãos daquele lugar, sua primei-
ra fala foi sobre o Espírito Santo. 
Ao orarem juntos, o avivamento 
começou (At 19:1-7).

Ao pregarem o evangelho pela 
cidade, coisas maravilhosas come-
çaram a acontecer: muitos milagres 
extraordinários e inúmeras conver-
sões (At 19:11-17,20). As pessoas, 
ao ouvirem o evangelho e verem 
os milagres, ficavam impactadas, 
cheias de temor e se rendiam a 

2. idem 
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Cristo. A mudança na vida dos ci-
dadãos foi imediata: arrependidos, 
vieram confessando e denuncian-
do publicamente as suas próprias 
obras (At 19:18). 

Os convertidos abandonaram o 
paganismo e as práticas ocultistas. 
Muitos dos que seguiam artes má-
gicas trouxeram os seus livros e os 
queimaram na presença de todos 
(At 19:19). Inevitavelmente, isso 
trouxe um abalo econômico àque-
la cidade idólatra e uma ferrenha 
perseguição a Paulo (At 19:23-41). 
Apesar disso, o evangelho triunfou. 
Aquela igreja que abalou a cidade 
ficou marcada por seu fervor, seu 
zelo doutrinário e sua ação missio-
nária relevante. Em pouco tempo, 
ela se tornou a mais importante 
igreja do primeiro século.3

2. Esfriamento em Éfeso: 
Ao reconhecer essa igreja como 
exemplo de avivamento extraor-
dinário que impulsionou o cum-
primento da missão, é importante 
também lembrar que, tempos de-
pois, ela passou por uma espécie 
de esfriamento, que afetou direta-
mente a sua relevância missioná-
ria. Perceba que foi na Carta aos 
Efésios que Paulo escreveu: Des-
perta, ó tu que dormes, levanta-te 
dentre os mortos e Cristo resplan-
decerá sobre ti (Ef 5:14).

3. Lopes (2012:379)

O que chamamos de “avivamen-
to” é também chamado de “desper-
tamento espiritual”. O verbo “avi-
var” ou “reavivar” significa “fazer 
voltar a viver” e refere-se também 
ao ato de restaurar a vida espiritual 
a uma pessoa ou a uma igreja, após 
um declínio. Avivamento é o retorno 
da vida ao povo de Deus; é renova-
ção, reanimação; é o despertamento 
da comunidade cristã, a igreja.4

Esse mover é uma intervenção 
imperiosa e poderosa do Espírito 
Santo por toda a igreja.5 É quando 
ele realiza uma obra incomum na 
igreja. É um reviver dos crentes.6 A 
igreja de Éfeso já havia vivenciando 
essa bênção e estava precisando 
dela novamente.

Quando lemos Efésios 5:14, en-
contramos alguns indícios de que a 
igreja estava começando a se esfriar. 
Aqui, Paulo está estabelecendo um 
princípio importante, pois está se 
dirigindo a crentes e compara a 
frieza espiritual a um sono mortal, 
semelhante a um envenenamento 
por inalação, em que a vítima é le-
vada, sem perceber, a adormecer 
lentamente, num sono de morte. 
Assim, ele mostra a necessidade de 
um despertamento, ao dizer: Des-
perta, ó tu que dormes, e mais: ... 
levanta-te dentre os mortos. 

4. Armstrong (2003:43)
5. idem
6. Lloyd-Jones (1993:15)
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Conforme já dissemos, essa 
igreja plantada por Paulo era co-
nhecida por seu fervor, seu zelo 
bíblico e sua ação missionária 
impactante. Era uma igreja fiel, 
fervorosa e ganhadora de almas 
para Cristo. Porém, com o pas-
sar do tempo, foi se esfriando e 
passou por um declínio, inclusive, 
tolerando alguns pecados em seu 
meio (Ef 4:17 - 5:20).

A igreja de Éfeso, no livro do 
Apocalipse, é aquela que recebe 
a acusação de ter se afastado das 
primeiras obras e ter perdido o 
primeiro amor (Ap 2:4-5). No Apo-
calipse, ela é até elogiada por seu 
zelo doutrinário e por seu trabalho 
dedicado, mas é repreendida por 
sua falta de fervor (Ap 2:1-5). O 

problema é que, mesmo estando 
numa situação complicada, aque-
les cristãos achavam que estava 
tudo bem; não percebiam o que 
acontecia; estavam dormindo e 
precisavam acordar.

O avivamento está sempre co-
nectado com a missão. Em toda 
a Bíblia e em toda a história, uma 
das principais marcas dos aviva-
mentos é a expansão do reino de 
Deus, com pessoas rendendo-se 
ao senhorio de Cristo, diante da 
pregação do evangelho feita por 
cristãos que estão em chamas. Coi-
sas maravilhosas acontecessem no 
dia-a-dia da igreja missional; po-
rém, coisas ainda maiores ocorrem, 
durante um grande despertamento 
espiritual. Oremos por isso!

01. O que é um avivamento extraordinário? Quais são os sinais 
sempre registrados nos grandes avivamentos da história cristã? O 
que isso tem a ver com a missão?

02. Leia o item 1 e At 19:1-20 e descreva o avivamento que ocorreu 
entre os primeiros cristãos efésios. Como era Éfeso, quando a igreja 
foi plantada ali? De que forma a igreja impactou a cidade? Leia 
também At 19:23-41.
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03. O início da igreja de Éfeso ficou marcado por fervor, zelo 
doutrinário e ação missionária relevante; contudo, essa igreja viveu 
um esfriamento. Comente sobre isso, baseando-se em Ef 5:14-18 e 
no item 2. 

04. O que o texto de Ap 2:1-5 diz sobre a necessidade de um novo 
avivamento na igreja de Éfeso? De que esta igreja estava precisando 
para voltar a ser realmente relevante e missional? 

II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Meditemos nos resultados de um avivamento. 

Você já sonhou com uma igre-
ja tão avivada a ponto de causar 
mudanças em todo o bairro ou 
em toda a cidade em que está? 
Pense em prostitutas e viciados 
rendendo-se a Cristo; imagine 
almas aprisionadas pelas garras 
de Satanás, reféns de falsas re-
ligiões, de repente, de joelhos, 
com as mãos estendidas ao céu, 
ao único Deus soberano. Imagi-
ne, se, ao pegar o controle remo-
to e ligar sua TV, você visse, nos 
noticiários, que a igreja em que 
você congrega está abalando as 

estruturas do comércio e da reli-
gião local. 

Algo semelhante a isso aconte-
ceu com a igreja de Éfeso. Sem re-
des sociais, nem banners ou anún-
cios de jornal, a Palavra se difundiu 
poderosamente. Quando falamos 
em “igreja missional”, pensamos 
numa comunidade que seja rele-
vante assim e que abale a cidade. 
Um avivamento torna isso possível 
e intensifica essa realidade. Ore ao 
Senhor para que a igreja em que 
você congrega seja cheia do poder 
do Espírito Santo. 
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05. Leia a primeira aplicação e comente sobre o que aconteceria 
com a igreja em que você congrega, se ela vivesse um avivamento 
semelhante àquele de Éfeso. Você sonha com isso? Você tem orado 
por isso? 

2. Pensemos na necessidade de um avivamento.

Veja alguns sintomas de uma 
igreja que se esfriou: 1) A vida de 
oração está escassa; 2) as pessoas 
perdem o interesse por ler, ou-
vir ou estudar a Bíblia; 3) a igreja 
abandona o primeiro amor, ou seja, 
perde o fervor espiritual e a rele-
vância missionária; 4) os dons não 
são mais manifestos; 5) as pessoas 
tornam-se insensíveis à presença 
de Deus, e principalmente, 6) fi-
cam descuidadas com a santida-
de, o que se torna evidente num 
habitual desvio de comportamento 
entre os membros da igreja. 

Há algum desses sintomas em sua 
igreja ou em sua vida? Se a resposta 
é sim, então, você e sua igreja preci-
sam de um avivamento. A verdade é 
que a igreja do nosso tempo preci-
sa despertar. Carecemos que Deus, 
de forma poderosa, manifeste a sua 
presença entre nós, acabando com 
toda a apatia espiritual. A frieza gera 
crentes que, mesmo tendo conheci-
mento bíblico, não têm compromis-
so, isto é, falta santidade na vida e 
envolvimento na missão. Que venha 
um avivamento! É preciso despertar 
e voltar ao primeiro amor. 

06. Em sua vida ou em sua igreja, há sinais de esfriamento? O que 
você tem feito a respeito?
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PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 16/09 Jo 18:19-38 2Cr 27-28 Sl 84

 Segunda-feira 17/09 Jo 18:38-19:16 2Cr 29 Sl 85

 Terça-feira 18/09 Jo 19:16-42 2Cr 30 Sl 86

 Quarta-feira 19/09 Jo 20:1-18 2Cr 31 Sl 87

 Quinta-feira 20/09 Jo 20:19-31 2Cr 32 Sl 88

 Sexta-feira 21/09 Jo 21 2Cr 33 Sl 89:1-18

 Sábado 22/09 1Jo 1 2Cr 34 Sl 89:19-37

DESAFIO MISSIONAL

Se queremos ser uma igreja realmente missonal, então, um avi-
vamento é muito importante. Claro que não somos capazes de 
produzi-lo, de gerar vida espiritual em nós mesmos ou nos outros. 
Essa é uma obra exclusiva de Deus. Contudo, podemos preparar o 
caminho para que ele venha; podemos pedir e esperar, confi antes 
na promessa. A igreja não produz o vento, mas pode içar suas ve-
las em direção a esse vento; não pode fazer chover, nem produzir 
água, mas pode mostrar-se sedenta. Ela demonstra sua sede por 
meio da oração e da busca. Assim, podemos acreditar que Deus 
derramará o seu poder sobre nós e que coisas extraordinárias acon-
tecerão em nosso meio.  
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A Bíblia sagrada é explicita ao afi rmar que o incrédulo não aceita ser um peca-
dor, estar condenado e, tampouco, necessitado de salvação. Isso acontece por-
que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe 
parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritual-
mente (1 Co 2:14). Assim, alguns incrédulos até fazem chacota, quando instados 
por evangelistas. Porém, a mesma Bíblia declara que, depois da intervenção do 
Espírito Santo em sua mente, o pecador admite ser portador do pecado, e, por-
tanto, estar perdido (Rm 7:7). Esse pecador, se arrependido, entende-se como 
carente de redenção (At 16:30-31). 

Portanto, a função do Espírito Santo é fundamental na conversão do pecador, 
pois, sem ele, o trabalho de evangelização não passará de discurso vazio. Por 
essa razão, Paulo evangelizava pelo poder dos sinais e prodígios, e pela virtude 
do Espírito de Deus; de maneira que desde Jerusalém, e arredores, até ao Ilírico, 
tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo (Rm 15:19). Os apóstolos, infl uencia-
dos pelo Espírito Santo, sabiam que um pecador não sai do reino das trevas e vem 
para o reino da luz por meio de discursos humanos, uma vez que o reino de Deus 
não consiste em palavras, mas em poder (1 Co 4:20). Por essa razão, Jesus enviou 
o Espírito Santo para habitar na igreja e torná-la,  de fato, missionária. 

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

A FUNÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 
NA CONVERSÃO

MOMENTO MISSIONÁRIO
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo 
para ouvir o podcast desta lição.

13 A missão 
foi realizada

29 DE SETEMBRO DE 2018

Sexta-feira, 28/09 – 18h05
Sábado, 29/09 – 18h06

Ou acesse bit.ly/2EZNf14

INTRODUÇÃO

Sabe aquela sensação de prazer que sentimos, 
quando terminamos uma tarefa? Pois bem, deve-
ríamos sentir algo semelhante, ao ler as últimas pá-
ginas da Bíblia e entrevermos, ali, a concretização 
da missão de Deus de restaurar todas as coisas. 
É certo que história humana ainda não terminou, 
mas já podemos ter certeza de como será o seu 
desfecho, pois a Escritura nos antecipa esse acon-
tecimento. Ainda não podemos dizer que a obra 
de Deus no mundo está concluída, mas um dia po-
deremos dizer: “Sim, a missão foi realizada”. Este 
estudo tratará sobre essa certeza inabalável. 

I. CONHECENDO O ENSINO BÍBLICO

Com tantas forças antagônicas ao Cristianismo, 
como acreditar que ele vencerá e se espalhará por 
toda a Terra? Com o crescimento do ateísmo, do 
pluralismo religioso, da perseguição aos cristãos, 
da perversidade humana, como crer que um dia o 

TEXTO-BASE
... e entoavam novo cântico, dizendo: Digno és 
de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque 
foste morto e com o teu sangue compraste para 
Deus os que procedem de toda tribo, língua, 
povo e nação. (Ap 5:9) 

DD 23/09 Mt 28:19-20

S 24/09 Jo 3:14 

TT 25/09 Jo 12:32

Q 26/09 Rm 15:16

QQ 27/09 1Co 15:24

S 28/09 2Pd 3:9

SS 29/09 Ap 5:9, 7:9

LEITURA DIÁRIA

Hinos – Inicial: HBJ 387 • Final: HBJ 470

OBJETIVO
Encorajar o estudante 
a assumir as atitudes 
de exaltar ao Senhor 
por sua obra salvífi ca e 
comprometer-se com 
sua missão. 
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reino de Deus se estabelecerá neste 
mundo? A Bíblia, nossa regra de fé 
e prática, nos traz segurança quanto 
a isso. Em suas páginas, há a pro-
messa categórica de que a missão 
de resgatar a criação e de redimir os 
seres humanos será concretizada. 

1. A promessa: Do Antigo ao 
Novo Testamento, há uma promes-
sa que se repete: Um dia, todas as 
nações servirão ao Senhor em um 
mundo renovado, sem pecado. 
Desde Adão e Eva, passando pelos 
patriarcas e pelo chamado de Israel 
para ser luz das nações, nós a vemos 
ser anunciada (Gn 3:15, 12:1-3; Dt 
32:8; Ex 19:5-6; 1 Rs 8:60; Is 49:6). 

Os Salmos e os profetas também 
anunciam essa promessa com vee-
mência (Sl 67:1-3, 72:8-11, 17; Jr 
4:1-2, 13:11; Ez 36:22-23; Zc 8:1). 
No Novo Testamento, Jesus a rea-
firmou. Ele garantiu que as bên-
çãos do reino seriam para todos os 
povos: Pessoas virão do oriente e 
do ocidente, do norte e do sul, e 
ocuparão os seus lugares à mesa no 
Reino de Deus (Lc 13:29). Antes dis-
so, contudo, seria necessário con-
vidar as nações para a festa. Nisso 
consiste o trabalho missionário.1 

Por essa razão, Jesus enviou os 
cristãos ao mundo (Jo 21:20). Ele 
também antecipou o resultado da 
missão: E este evangelho do reino 

1. Carriker (2015:119) 

será pregado em todo o mundo, 
em testemunho a todas as nações, 
e então virá o fim (Mt 24:14). O Se-
nhor prometeu que o evangelho 
triunfaria, que seria pregado em 
todo o mundo, antes da sua volta. 

Isso significa que não podemos 
esperar pela volta de Jesus e pela 
consumação dos séculos de braços 
cruzados.2 A promessa que ele fez 
quanto à consumação de sua mis-
são neste mundo não nos deve 
deixar acomodados, mas entusias-
mados por trabalhar pelo seu cum-
primento, quando todos os povos 
estiverem redimidos na ceia do 
Cordeiro (Ap 19:9). 

2. Um vislumbre: Se, no de-
correr das Escrituras, temos uma 
promessa quanto à realização da 
missão de Deus de redimir a cria-
ção, no livro de Apocalipse, temos 
um vislumbre de sua concretização. 
Este livro trata a respeito da “con-
sumação da missão de Deus para 
as nações e o cumprimento de to-
das as promessas da sua aliança”.3 

No Apocalipse, vemos pessoas 
salvas de todos os povos e épo-
cas da história humana: ... vi, e 
eis grande multidão que ninguém 
podia enumerar, de todas as na-
ções, tribos, povos e línguas, em 
pé diante do trono e diante do 
Cordeiro, vestidos de vestiduras 

2. idem 
3. Wright (2014:556)
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brancas, com palmas nas mãos 
(Ap 7:9). A visão de João mostra 
a abrangência do resultado da 
missão. É uma quantidade inume-
rável, pois se refere aos salvos de 
todas as épocas da história.

Eles também são procedentes 
de todos os povos. Isso mostra que 
o papel da igreja na missão não 
será inútil. Ao contrário, o resultado 
será o ajuntamento incontável de 
pessoas “cujas diferentes línguas e 
culturas, ao invés de impedir, irão 
enriquecer sua incessante celebra-
ção da graça de Deus”.4 

O Apocalipse também mostra 
que a missão de Deus se con-
cretizará, pois nos apresenta um 
mundo renovado. A Bíblia come-
ça com a harmonia entre Deus, os 
homens e a natureza, no Éden. O 
pecado mudou isso. Mas, no Apo-
calipse, vemos o desfecho da mis-
são de Deus, pois ele restaurará 
esse cenário. 

3. O equilíbrio: Uma vez que 
entendemos a promessa e a con-
cretização da missão de Deus, 
ainda precisamos fazer algumas 
ressalvas, para termos uma visão 
equilibrada. Em primeiro lugar, 
conquanto a missão seja de Deus, 
não podemos esquecer que so-
mos seus cooperadores nessa 
obra (1 Co 3:9). 

4. Stott (2005:373) 

A igreja é o instrumento da 
missão de Deus. Segundo o Apo-
calipse, ela cumprirá seu papel. 
Mesmo durante a grande tribula-
ção, permanecerá testemunhando 
(Ap 11:3-13; 14:12). Ela não fugirá 
acovardada para florestas e ca-
vernas; não se esconderá de seus 
perseguidores.5

Em segundo lugar, se, por um 
lado, não podemos desqualificar 
o papel da igreja, no cumprimen-
to da missão, por outro, não po-
demos roubar de Deus a glória 
desse feito extraordinário. A igreja 
é e sempre será um instrumento, 
mas Deus é o agente da missão, 
o protagonista, aquele que, por 
sua soberania e seu poder, levará 
seu plano eterno à concretização 
plena. É por isso que, no livro de 
Apocalipse, todo louvor é dado a 
Deus (Ap 7:9-17). 

Conquanto a igreja tenha sido 
usada para alcançar os povos, 
foi exclusivamente o sacrifício de 
Jesus, o plano eterno do Pai e a 
ação poderosa do Espírito Santo 
que levaram os seres humanos à 
redenção (Jo 14:17, 16:8; Ef 1:13; 
1 Pd 1:2; Ap 1:4-6, 2:7, 3:5, 4:5, 
5:9-14, 7:10, 14:1). O Deus Triú-
no realizará sua missão, e todos o 
louvarão por isso. Assim, o Apo-
calipse não trata apenas de juí-

5. Osborne (2014:48) 
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zos, mas também da compaixão 
de Deus.6

Essas ressalvas são importantes, 
pois nos dão uma visão biblica-
mente equilibrada. Por um lado, 
precisamos descansar em Deus, sa-

6. Idem

bendo que ele realizará sua missão 
no mundo. Não podemos pensar 
que ela se concretizará pelos es-
forços humanos. Isso seria roubar 
a glória de Deus. Por outro lado, 
precisamos lembrar o papel que o 
próprio Deus nos deu em sua mis-
são e lutar para cumpri-lo. 

01. Qual a promessa, que aparece tanto no Antigo quanto no Novo 
Testamento, em relação à missão? Qual a afirmação categórica de 
Jesus, em Mt 24:14? Baseie sua resposta no item 1. 

02. O que o livro do Apocalipse vislumbra? Que indícios o texto Ap 
7:9 nos dá de que a missão se concretizou? Utilize o item 2. 

03. Por qual outra razão podemos vislumbrar a missão concretizada 
no livro de Apocalipse? Baseie-se em Ap 21:24 e 22:3 e no item 2. 

04. Que visão precisamos ter, em relação ao papel da igreja na 
missão? Para responder, utilize o item 3. 
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II. PRATICANDO O ENSINO BÍBLICO

1. Um dia, a missão será plenamente realizada; por isso, louve a Deus. 

05. Você acredita que o livro de Apocalipse é pouco lido sob uma 
perspectiva da missão? Como este livro nos ajuda glorificar a Deus 
pelo desfecho da história? 

2.  Um dia, a missão será plenamente realizada; por isso, lute pela 
sua concretização. 

Muitos têm uma imagem equivo-
cada do Apocalipse. Imaginam-no 
como um livro obscuro e amedron-
tador. Nada mais distante da realida-
de! Conquanto descreva o sofrimen-
to do povo de Deus, o Apocalipse 
enfatiza a vitória do evangelho sobre 
as forças do mal, a realização do pla-
no eterno de Deus, o cumprimento 
de sua missão. Se a Bíblia é o livro 
que narra Deus em missão, no de-
correr da história, então, o Apocalip-
se é último capítulo dessa narrativa. 

Esse é o desfecho apoteótico do 
enredo de toda a Escritura. Aqui, 

vemos a missão finalmente concre-
tizada: céus e terra renovados; seres 
humanos redimidos; a harmonia res-
taurada. Diante dessa visão, os seres 
celestiais irrompem em louvor. Os 
salvos de todas as nações e épocas 
adoram a Deus. Por quê? Simples: 
Os reinos do mundo vieram a ser 
de nosso Senhor e do seu Cristo, e 
ele reinará para todo o sempre (Ap 
11:15). Essa verdade deve motivá-lo 
a continuar fazendo a sua parte na 
missão, sem desanimar. Vai valer a 
pena! Hoje, você já pode glorificar a 
Deus pelo desfecho da história.

Jesus deixou à igreja o papel 
imprescindível de testemunhar do 
evangelho e fazer discípulos de 
todos os lugares do mundo, no 
período entre sua primeira e sua 
segunda vinda (Mt 24:14, 28:19-
20; At 1:8,11). Há uma tarefa que 

cabe a nós. Como parceiros de 
Deus na missão, precisamos nos 
colocar a sua disposição para le-
var o evangelho até aos confins 
da Terra.7 

7. Carriker, op. cit., p.120 
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O alcance mundial do evangelho 
antecede a vinda de Cristo. Assim, 
precisamos nos esforçar para alcançar 
povos e evangelizar todas as pessoas. 
Quem anseia pela vinda de Jesus 

deve desejar aquilo que a precede, ou 
seja, o alcance dos povos pelo evan-
gelho. Somente quem está fazendo 
sua parte na missão pode dizer: Ora, 
vem Senhor Jesus (Ap 22:20). 

06. Será que o desejo pela volta de Jesus tem atingido nosso senso 
de urgência pela proclamação do evangelho? Pense e converse com 
os demais alunos sobre essa questão. 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 23/09 1Jo 2 2Cr 35 Sl 89:38-52

 Segunda-feira 24/09 1Jo 3 2Cr 36 Sl 90

 Terça-feira 25/09 1Jo 4 Ed 1-2 Sl 91

 Quarta-feira 26/09 1Jo 5 Ed 3-4 Sl 92

 Quinta-feira 27/09 2Jo  Ed 5-6 Sl 93

 Sexta-feira 28/09 3Jo  Ed 7-8 Sl 94

 Sábado 29/09 Jd Ed 9-10 Sl 95

DESAFIO MISSIONAL

Christopher Wright8 diz que a Bíblia “revela um Deus cuja obra 
criadora e redentora está permeada, do começo ao fi m, da sua 
grande missão”. Como aprendemos, o livro de Apocalipse é o fe-
chamento dessa grande narrativa missional do propósito eterno de 
Deus de redimir sua criação. Sendo assim, seu desafi o será ler o 
livro do Apocalipse, enxergando nele a concretização da missão de 
Deus. Leia-o com um olhar missional. Enxergue as riquezas conti-
das ali. Deixe seu coração queimar pela missão. 

8. op. cit., p.557 
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Como se sabe, igreja cristã não são prédios ou paredes, mas pessoas lavadas e 
redimidas pelo sangue de Cristo Jesus. Logo, o principal agente na plantação de 
igrejas no mundo é o Espírito Santo, que usa os evangelistas para proclamarem o 
evangelho. É por meio dos proclamadores guiados pelo Espírito que o pecador 
tem convicção de sua situação de morte espiritual, tem o seu interesse desperta-
do para a salvação e, então, decide pela conversão, através da fé em Cristo Jesus. 
Os pecadores arrependidos e transformados, arregimentados em pequenos ou 
grandes grupos, formam centenas, milhares de novas igrejas, em todo o mundo. 
É o plantio do Espírito Santo! É o plantio da igreja em que ele habita e atua. 

Fazer a missão evangelizadora é uma ordenança de Jesus Cristo a nós, sua igreja. 
O poder, a capacidade, as condições vêm do Espírito Santo. Daí ser imprescindível 
estarmos totalmente conectados, submissos e obedientes às ordens dele, como 
ensinou Jesus: Estai em mim, e eu em vós; como a vara de si mesma não pode 
dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim.
Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; 
porque sem mim nada podeis fazer (Jo 15:4-5). Atenção: Como igreja de Jesus, 
unamo-nos ao Espírito Santo e tenhamos novas experiências espirituais na plan-
tação de novas igrejas.

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

O ESPÍRITO SANTO NA PLANTAÇÃO 
DE IGREJAS

MOMENTO MISSIONÁRIO
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