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SÉRIE: Missão da Igreja

“A missão de Deus e a missão da Igreja”
Mc 16.15

INTRODUÇÃO

A missão de Deus no mundo é estabelecer o seu Reino. Participar da construção do Reino de Deus em
nosso mundo, pelo Espírito Santo, constitui-se na tarefa evangelizante da Igreja. “A missão é a razão
principal da existência da comunidade de fé. Tudo o que se faz na comunidade é feito em função da
Missão”  (Rui  de  Souza  Josgrilberg).  Neste  sentido,  toda  a  ação  da  Igreja,  seus  planejamentos  e
objetivos, deve girar em torno da missão.

1. A origem da missão

A missão vai ter sempre o seu início naquele que é o missionário por excelência, o próprio Deus. Nesse
caso,  precisamos entender  com clareza que a  missão é  anterior  ao  povo de Israel  e  à  Igreja;  ela
começou com Deus em sua ação de Criador e com o seu amor. A missão nasce, então, do envolvimento
de Deus com a sua criação; trata-se, pois, de um envolvimento profundo, um envolvimento de amor
cuja finalidade é a promoção do ser humano. Quando analisamos a Palavra de Deus, nós percebemos
que o primeiro gesto missionário de Deus aconteceu na criação. Depois de ter criado todas as coisas
por meio da Palavra, Deus decide criar o ser humano. Mas esta criação se dá de forma especial. O
texto bíblico nos diz:  “façamos o homem...” (Gn 1. 27). Este ser humano foi feito. Não de qualquer
forma, mas muito bem trabalhado: à imagem de Deus.  Ao criar o ser humano, de forma única e
especial, do barro, Deus estava envolvendo-se com ele no sentido de promovê-lo como instrumento
para o estabelecimento de seu Reino na terra.

2. O Reino é o governo soberano de Deus sobre todas as coisas

O Reino de Deus não se refere a uma região ou local onde Deus reina, mas à sua autoridade soberana
sobre “todas as coisas”, tanto no céu como na terra, visíveis e invisíveis; as coisas do presente e as
coisas que hão de vir. No AT, Israel concebia Deus não só como o Criador de todas as coisas (Gn.1:1;
Sl. 29:10; 97:1; 103:19), mas também como o Rei soberano sobre todas as nações (Sl.47; 93; 96-99;
145:13). Ele é o Senhor da História, cujo domínio está acima do domínio de todos os homens (Dn 4:17,
25, 32; 5:21).

3. A Igreja e o estabelecimento de Seu Reino

“E este evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e
então virá o fim” -  Mateus  24:14.  O Reino de Deus é,  acima de tudo,  as  Boas Novas que Jesus
proclamou. Jesus Cristo é a entrada decisiva do Reino na história humana. O Reino de Deus é o Reino
“de nosso Senhor e do seu Cristo” (Ap.11:15). As Boas Novas são de que, em Jesus Cristo, o Reino de
Deus se tornou visível e presente, em amor e poder, embora ainda não em sua plenitude (Mt.11:5). O
Reino é o poder de Deus atuando para libertar as pessoas do poder de Satanás (Mt.12:28; Lc.11:20),
para curar (Mc.10:46-52), para perdoar pecados (Mc.2:1-12). Seu poder é mostrado, decisivamente,
na morte e na ressurreição de Jesus (Cl.1:19,20).

COMPARTILHAMENTO

Sendo igreja, como você se relaciona com o propósito do Reino? Qual o seu papel, a sua missão?

CONCLUSÃO

A missão da igreja, então, tem como principal objetivo participar da ação de Deus no seu propósito de
Salvar o mundo e estabelecer o seu Reino na terra.
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