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Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me 
dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portan-
to, vão e façam discípulos de todas as nações, ba-
tizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu 
ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, 
até o fim dos tempos”,  Mt 28.18-20.

Já é do nosso conhecimento saber que todos 
aqueles que aceitaram e seguem a Jesus têm uma 
missão especial para cumprir. Você pode não ser 
um missionário, pode não ser chamado para se 
mudar para outra nação, mas isso não significa que 
você não tem uma missão a ser cumprida. Anun-
ciar o Evangelho não é uma opção, é um manda-
mento. Se você foi salvo e restaurado por Jesus, 
você é chamado para anunciar as Boas Novas do 
Evangelho. Isso não deve ser um peso, mas um 
desejo que surge naturalmente nos nossos cora-

ções. A Igreja de Cristo precisa ser missionária. Ela 
precisa saber ouvir o próximo, precisa acolher os 
necessitados, ser solidária, precisa ser resistente 
as adversidades, precisa saber esperar o tempo de 
Deus, precisa crer em Deus de todo seu coração, 
precisa cultivar o amor sem reservas, precisa ser 
determinada e destemida e precisa pregar o Evan-
gelho da cruz.

Os missionários possuem grande importância 
para o crescimento da Igreja. É nosso o papel de 
ora por aqueles que vão onde nós não podemos 
ir, e nosso dever interceder por suas vidas e seus 
ministérios. Mas também é nosso dever continuar 
nossa missão onde quer que estejamos. Podemos 
fazer missões em nossa casa, na escola, com nos-
sos amigos da rua e etc. Este é o nosso papel como 
igreja de Cristo. O instinto missionário precisa estar 
queimando constantemente em nossos corações. 
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