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SÉRIE: VIDA CRISTÃ

INTRODUÇÃO

Ao abordarmos sobre “vida cristã” e sobre as qualidades existentes na vida de um cristão que

realmente luta para seguir os passos de Jesus não poderíamos deixar de mencionar o modelo de

fidelidade à missão que Jesus nos deixou. Desde o princípio, Ele conhecia sua missão e sabia de

cada dificuldade que teria que enfrentar. O profeta Isaías relata, com detalhes, como seria, por que

e para quê serviria a missão de Cristo aqui na terra (Is 53).

A missão de Jesus

Toda a vida de Jesus foi para honrar o pai, servir a Ele e fazer a vontade Dele (Hb 10:7; Jo 4:34).

Assim, sua vida tinha como objetivo o cumprimento da promessa que Deus havia feito a nós: o

nosso resgate. Jesus restaurou os planos de Deus por meio da sua morte e, por isso, nos trouxe

redenção.  Seu  sacrifício  resultou na realização  de  uma nova aliança,  por  meio  do  seu sangue

derramado, (Hb 9:14,15). Jesus afirma que também fazia parte da sua missão o serviço às pessoas

(Mc 10:45). Ele foi fiel em tudo, aceitou com muita humildade se tornar semelhante ao homem

para cumprir o que lhe havia sido proposto, (Fp 2:7,8).

A nossa missão

Fomos chamados para continuar a missão que Jesus iniciou aqui na terra. Como igreja do Senhor,

precisamos cumprir o nosso chamado, fazendo a vontade do Pai. O Espírito Santo habita em nós

para que façamos as obras que Ele fez que são as seguintes: perdão a quem, aparentemente, não

merecia;  restauração de pessoas; amor incondicional;  serviço ao próximo; sacrifício da própria

vida… Ele não desistiu em meio às dificuldades, mas foi fiel até o fim.

COMPARTILHAMENTO

Somos fiéis à nossa missão?

CONCLUSÃO

IPe 2:21 “Porque para isto sois chamados; pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o

exemplo, para que sigais as suas pisadas”.

Para  cumprirmos  a  nossa  missão,  em  primeiro  lugar,  precisamos  buscar,  com  diligência,

compreender o que Deus espera de nós, pois essa compreensão nos fortalecerá para seguirmos as

pisadas de Cristo, fazermos o que Ele fez e sermos fiéis como Ele foi.
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