


OS FUNDAMENTOS DA MISSÃO
Fazer discípulos para plantar igrejas

Mt 28:16-20

A Autoridade (de Cristo) 
A Obediência (da Igreja)
A Doutrina (da Palavra) 
A Segurança (em Cristo)

Igrejas nascem a medida que discípulos são feitos.
Discípulos florescem no ambiente de igrejas saudáveis.

A saúde da igreja e dos discípulos é determinada pela qualidade do ensino da Palavra.



A Autoridade (de Cristo) 

A Igreja é um resultado do sacrifício de Cristo e a missão 
um resultado de Sua autoridade. 

• Nenhum ser possui mais autoridade que Cristo (Ef 1:21)
• A autoridade de Cristo é superior às trevas (Cl 1:13-14)
• Somente Cristo tem autoridade para salvar (Jo 1:12)
• Somente Cristo tem autoridade para enviar (At 1:8)
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A Obediência (da Igreja)

O que provê significado ao “ide” não é a viagem, mas o propósito: fazer discípulos

Quanto à vocação: 
(1) Todos os salvos em Cristo são chamados por Deus; 
(2) Em meio a todos Ele também chama alguns para ministérios específicos; 
(3) A vocação possui dois alvos: a edificação da igreja e a evangelização do mundo. 

Quanto à igreja: 
(1) Igrejas nascem à medida que discípulos são feitos; 
(2) Discípulos saudáveis surgem em igrejas saudáveis. 

Os Fundamentos da Missão



Perfil da igreja em Atos 2

• Escriturística (centrada no ensino da Palavra)
• Coinônica (encantada pela comunhão)
• Proséitica (movida pela oração)
• Diácona (alerta às necessidades) 
• Querigmática (proclamadora do evangelho)
• Martírica (com marcante testemunho de vida) 
• Poimênica (focada no pastoreio)
• Litúrgica (orientada pela adoração)
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A Doutrina (da Palavra)

Barreiras para se fazer discípulos em uma sociedade líquida, 
relativista e mística:

1) A visão que a sociedade passou a ter da Bíblia.
2) O atual conceito de pecado: moral / não espiritual ou cultural.
3) A aceitação de Cristo, mas não da Sua singularidade. 
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A Segurança (em Cristo)

Promessas para o cumprimento da missão: 
seremos perseguidos (Mt 24), mas não estaremos sozinhos (Mt 28). 

4 Conselhos à luz do texto

1. Fuja de toda raia de competição ministerial: sua autoridade vem de Cristo, não de seu cargo ou título.
2. Plante igrejas fazendo discípulos e invista na saúde da igreja para o surgimento de discípulos saudáveis.
3. Faça discípulos a partir da doutrina, conciliando a fiel explicação da fé com o testemunho de vida. 
4. Creia que Cristo está contigo todos os dias; a medida que cremos, descansamos. 

Os Fundamentos da Missão



Os Fundamentos da Missão

Hellen Roseveare


