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Lição 06

Deus, o Autor
de Missões
Texto Áureo

“Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco: que Deus enviou seu Filho unigênito
ao mundo, para que por ele vivamos.” 1Jo 4.9

Verdade Aplicada

Logo no início da Bíblia encontramos que o Deus Criador é um Deus missionário, interessado
em abençoar todas as famílias da terra.

Textos de Referência
Jo 20.19-22

INTRODUÇÃO

Desde a eternidade, Deus traçou um plano de redenção para toda a humanidade. Seu plano
sempre foi abençoar as famílias da terra. Por isso, Ele nos convoca e nos comissiona a realizar
essa missão (Gn 12.3).

1. DEUS, O MISSIONÁRIO POR EXCELÊNCIA
O anúncio do Evangelho não se iniciou no tempo do Novo Testamento: “Deus [...] anunciou
primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti” (Gl 3.8). Assim,
a missão de salvar o mundo foi idealizada por Deus.

Comente:

1.1 A criação revela o amor do Criador
1.2 A missão começa com Ele
1.3 Um projeto elaborado desde a eternidade
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2. MISSÕES EM VÁRIOS ASPECTOS
Em Seu grande projeto de redenção, o Criador fixou tempos e estações para cumpri-lo (At
1.7). É perceptível que, ao longo da história, o processo divino de “tornar a congregar em Cristo
todas as coisas” (Ef 1.10) vai sendo conduzido de acordo com a soberania de Deus.

Comente:

2.1 O processo ascendente de Missões
2.2 Cristo, a figura central
2.3 Bíblia, o alicerce

3. MISSÕES E A TRINDADE
Um dos textos bíblicos que enfatiza o trabalho do Deus Trino na obra missionária é o que
registra a ordem de Jesus Cristo: “[...] ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo” (Mt 28.19). Assim, cada Pessoa da Trindade está envolvida
no envio, no comissionamento, na capacitação e na promoção da ação missionária.

Comente:

3.1 A participação de Deus Pai
3.2 A participação de Jesus Cristo
3.3 A participação do Espírito Santo

CONCLUSÃO

Considerando que o Deus Trino e Uno se revela como Missionário, desde o princípio, e
que, em Sua soberania, decidiu vocacionar homens nascidos de novo para cumprir a missão de
tornar conhecido o plano de salvação para a humanidade, é imprescindível que a Igreja priorize
tal atividade.
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