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“Fazei discípulos”
Mt 28.18-20

INTRODUÇÃO

As últimas palavras de uma pessoa são as mais importantes e urgentes. Essas foram as últimas
palavras de Cristo. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo,
a toda criatura. Fomos alistados para fazer parte dessa maior missão de resgate do mundo.

1.  A  ordem  da  grande  comissão –  Todos  os  verbos  estão  no  gerúndio,  mas  FAZER
DISCÍPULOS é uma ordem. Um discípulo é um seguidor. Isso requer: Fazer do Reino de Deus
seu tesouro, renunciar tudo por amor a Jesus e isso significa guardar as palavras de Jesus.
Somente a mensagem que expõe a verdade sobre o pecado e aponta para o Cristo ressuscitado é
que pode gerar discípulos verdadeiros para o reino de Deus. Essa mensagem não é seletiva. Ela
não está interessada em quem pode oferecer mais ou menos. Ela não está fundamentada no
mérito humano. Mas essa mensagem iguala todos os pecadores à condição de inimigos de Deus,
a menos que sejam reconciliados com Ele por meio de Cristo. Daí entendemos o ordem: “Ide e
fazei discípulos de todas as nações”.

2. Razões para cumprirmos a grande comissão (v.18) - O poder de Jesus está à nossa
disposição. Se Jesus tem todo poder e autoridade, não sobrou nada para o diabo. O diabo é
astuto, ardiloso, sagaz. Mas Jesus tem todo o poder no céu e na terra. O poder do diabo foi
tirado na cruz (Cl 2:15). Ele foi despojado. O diabo não tem poder nem no inferno. Apocalipse 1
diz que as chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus. As portas do inferno não
prevalecem contra a igreja. Toda a suprema grandeza do seu poder está à nossa disposição
(Ef 1:19). O poder do Espírito é o segredo do sucesso da missão da igreja. Lembremos que os
discípulos de Jesus foram homens que andaram cerca de três anos com o Mestre. Conheceram-
nO intimamente, foram ensinados por Ele, ouviram Seus sermões e viram Seus milagres.  Viram
Seus  sofrimentos,  morte,  ressurreição  e  ascensão.  Se  alguma  vez  existiram  homens  que
estivessem em melhor posição e condição de falar ao mundo acerca da ressurreição de Jesus e
de todos os fatos  a  respeito  dEle,  estes  homens eram Seus discípulos.  Entretanto,  o  que o
Senhor  Jesus  diz  é  que eles  seriam totalmente  incapazes  de  fazê-lo  se  do alto  não fossem
revestidos pelo poder do Espírito.

COMPARTILHAMENTO
O que você tem feito para cumprir a grande comissão de fazer discípulos? Será que o poder do
Espírito dos tempos bíblicos continua sendo o mesmo para a igreja de hoje?

CONCLUSÃO
A Igreja Primitiva tinha desafios imensuráveis,  mas não se curvava diante deles.  Clamava a
Deus para ser revestida com mais e mais poder para proclamar com ousadia e intrepidez as
verdades do Senhor a quem ela tanto amava (At 4:23-31). Que possamos investir nosso tempo,
dedicação e amor nessa maravilhosa obra de salvar vidas e fazê-las discípulos de Jesus.
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