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VIDA CONTAGIANTE Estudo 015 MISSÃO CONTAGIANTE 
 “E, voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos onze e a todos os demais.” Lucas 24.9 
 
Quando uma pessoa se vai, sai e depois volta para dizer algo, significa que realmente é muito                 
importante e essencial, correto? Sim. E com Jesus foi assim também. Depois que Ele viveu entre                
nós por 33 anos, o sepulcro vazio não foi a última cena, Ele voltou novamente. 
 
E justamente através destas Palavras veio o nosso COMISSIONAMENTO! A questão hoje é: Você              
vai responder ao Chamado ou vai se contentar em apenas ser membro de uma igreja evangélica?                
Quem aqui já foi salvo por Jesus? E o que você ainda está fazendo aqui? Por que não foi para a                     
Glória ainda? Estamos aqui para RESPONDER ao Comissionamento dado por Jesus aos discípulos             
após a ressurreição! 
 
TODOS SOMOS ENVIADOS Deus começou com seu filho Jesus, e nos enviou a concluir Sua obra                
até a consumação dos séculos. Não é questão de messianismo, mas sim, de convicção de chamado                
e propósito de vida. Você precisa superar todos os obstáculos para cumprir esse chamado do               
Mestre, que agora não é mais dos discípulos do primeiro século, mas meu e seu. 
 
Sabe o que muitas vezes nos tira do foco desta comissão? NOSSOS PROBLEMAS PESSOAIS. O               
autor do livro dos Hebreus 12.1b escreveu: “Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha...” Jesus               
conta que uma vez na Galiléia quando ele estava falando à multidão... 
 
Outro discípulo lhe disse: “Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse:               
Siga-me, e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos.” Mt 8.21-22 
 
Jesus estava falando da urgência da missão. Problemas são um grande problema! E eles ficam               
sempre maiores quando focamos neles com lente de aumento. 
 
Mas você sabe qual é o problema do problema? QUANDO UM É RESOLVIDO, SEMPRE              
APARECE OUTRO PROBLEMA PARA SER RESOLVIDO. 
 
Temos que ter olhos mais para a missão do que para os problemas pessoais. Temos uma missão e                  
estamos em missão! 
 
Os problemas sugam nossas forças e energias, tiram o bom humor, afetam nosso corpo, trazem               
angústia para a nossa alma. As pessoas ao seu redor não devem pagar pelos seus problemas                
pessoais, e muito menos a igreja e Jesus. 
 
Você não deveria ficar olhando para os seus problemas! Precisamos seguir a vida, deixar Deus nos                
conduzir ao Seu melhor. Mantenha as promessas a sua frente. Ele sabe o que faz em todo tempo. 
  
Como disse Pedro e João: “Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.”                 
Atos 4.20 VAMOS JUNTOS CONTINUAR A MISSÃO QUE JESUS NOS DEIXOU! 
 
SOMOS TODOS ENVIADOS A UMA MISSÃO  
 
Este é último recado de Jesus para você nesta terra: “Portanto, vão e façam discípulos de todas                 
as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a                
obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos                  
tempos.” Mateus 28.19-20 
 
NA PROXIMA SEMANA TRAGA 3 PESSOAS A CELULA.CONTAGIE, IDE, FAZEI DISCÍPULOS  
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