Voltando ao Primeiro Amor
Lição 6 - O Chamado de Deus
“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos
tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até
à consumação do século” – Mateus 28:19,20

Introdução
Você tem uma nova vida em Cristo? Se sim, Deus tem um chamado para você. A nova vida
em Cristo gera uma missão para aquele que a tem. Deus chama seus filhos a compartilharem
com outras pessoas aquilo que já receberam dele. É sobre isso a lição de hoje! Que o Espírito
Santo nos chame e nos convença a nos engajarmos nessa missão!
Transformar vidas é a missão que Cristo deu para todos os seus discípulos. A chamada
Grande Comissão não se limita às cerca de 500 pessoas que viram Jesus ser assunto aos céus
há dois mil anos atrás. Ela é a comissão de Cristo à Igreja de hoje. Ela é a comissão de Cristo a
você.
1. Ide... fazei discípulos de todas as nações
Como você entende a ordem de Jesus: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações”?
Alguns estudiosos entendem que a melhor tradução para a palavra grega correspondente a
“ide” não é esse imperativo, mas o gerúndio “indo”. Essa tradução nos transmite a ideia de
movimento. O sentido do texto ficaria assim: enquanto você estiver indo por este mundo,
faça discípulos, ou seja, enquanto estiver trabalhando, estudando, viajando, etc., faça
discípulos.
Qual é, então, o imperativo? Sem dúvida – fazei discípulos!
A sua visão sobre o versículo citado mudou?
Quais são, hoje, os “indos” da sua vida, ou seja, quais são as atividades que você tem
desenvolvido no seu dia-a-dia?
Você tem feito discípulos enquanto desenvolve essas atividades, isto é, tem pregado o
evangelho às pessoas com quem você interage e se relaciona nesse processo? Se não o faz,
pare e pense: como poderia fazê-lo?
2. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo
Qual é, para você, o significado do batismo cristão?
Por que batizar as pessoas faz parte da comissão de Cristo à Igreja?
Qual a importância de um novo discípulo de Cristo ser batizado?
O batismo, sendo um evento público, dá ao discípulo que está sendo batizado, a
oportunidade de manifestar a todos os presentes a sua fé em Jesus Cristo. É um testemunho
– a partir de um ato externo – de uma transformação interna, que ocorreu no coração. É
uma confissão pública que se faz do compromisso que se tem com Jesus.
Além disso, o batismo também aponta para um compromisso com a Igreja de Cristo. A
pessoa é batizada por um líder de uma igreja local, submetendo-se, então, à autoridade
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dessa Igreja e manifestando o desejo de participar dela e de suas atividades, expressando
comunhão com os outros irmãos.
Assim, o primeiro aspecto do cumprimento do “ide” de Jesus é levar as pessoas a se
comprometerem com Ele e com a sua Igreja.
Você, que já é discípulo do Senhor Jesus Cristo, já passou pelo batismo, manifestando
publicamente o seu compromisso com Ele e se comprometendo com o seu corpo visível,
que é a Igreja local?
Você, no cumprimento da Grande Comissão, tem se empenhado no sentido de levar as
pessoas a se comprometerem com Cristo e com a Igreja?
3. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado
O ensino é o segundo aspecto do cumprimento da Grande Comissão. Devemos ensinar o que
Jesus ordenou. Para ensinarmos o que Jesus ordenou, primeiramente, devemos conhecer. Só
ensinaremos, de fato, aquilo que soubermos. Aquilo que já aprendemos de Cristo devemos
compartilhar com os outros. Sendo assim, mesmo um novo convertido tem algo a dizer, pois
já experimentou e aprendeu alguma coisa.
Quais são alguns exemplos de mandamentos e ordenanças de Cristo?
Você tem ensinado a outros aquilo que tem aprendido de Cristo? Seu ensino tem sido
teórico ou pratico, ou seja, você tem ensinado apenas o que sabe ou o que tem praticado?
O ensino é tão importante que só conseguiremos fazer discípulos, de fato, se cumprirmos
este terceiro ponto da missão que o Senhor nos deixou. No dizer de John F. MacArthur Jr.:
“A ‘grande comissão’ do Senhor era que se fosse por todo o mundo e se fizesse
discípulos, “ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado”. Esta é a
missão da igreja; e o objetivo da evangelização é fazer discípulos. Discípulos são
pessoas que creem em Jesus, cuja fé os leva a obedecer a tudo o que o Senhor
ordenou”.
Conclusão
Cristo deseja que você encare a Grande Comissão como sendo sua. Isso trará transformação
ao mundo. Para tanto, onde quer que você esteja, faça discípulos. Compartilhe com as
pessoas o que você tem experimentado de Cristo e leve-as a assumir um compromisso com
Ele e com sua Igreja. Esse compromisso é a única esperança para este mundo caído,
conforme nos ensina o apóstolo, em Filipenses 2:15:
“...para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de
uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo”
Desafios
 Fique atento e compartilhe o evangelho com um vizinho, alguém do seu trabalho ou da
escola durante a próxima semana.
 Se você já tem feito isso, desafie essa pessoa a se comprometer com o Senhor Jesus.
 Se esse já é o caso, desafie a pessoa a se comprometer com a Igreja. Enfim, abra a sua
agenda para o cumprimento da missão que o Senhor nos legou e faça discípulos
enquanto desenvolve suas atividades diárias – “Indo... fazei discípulos!”
Igreja Metodista Congregacional – Rua Ponte Nova, 280 – fone 3245-9009 – www.imcbh.com.br

