
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI FEITO PARA UMA MISSÃO 
 
Dia 36 | Feito para uma missão 
 
 

PALAVRA 
 

“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                
ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”. Mateus               
28:19 e 20 (NVT) 

 
Jesus tendo ressuscitado apareceu aos seus discípulos na região da Galiléia. Nessa            
ocasião Cristo, como último ato, lhes confiou uma missão: “vão e façam discípulos”.  
Pelo estudo das escrituras sagradas, percebemos que Jesus, durante boa parte do seu             
ministério, se preocupou em formar discípulos, ou seja, fazer mais pessoas parecidas            
com ele. Semelhantemente, Cristo nos confia a honra de continuarmos o seu legado (Jo              
14.12), mais que isso, nos chama à representá-lo (1Co 4.16). Portanto, onde estivermos,             
ali somos representantes de Jesus, discipulados e com uma missão clara: fazer outros             
seguidores de Cristo (Mc 16.15). Pode ser que você não se julgue capaz de discipular               
alguém ou convencer uma pessoa a seguir a Cristo (2 Co 12.9), mas Deus nos chama                
tão somente para que nos deixemos ser usados, e então, não pelas nossas forças, mas               
pelo seu poder haverá o convencimento (Jo 16.8). Não pense que o "ide a todas as                
nações" quer dizer que você deve ir bem longe, mas antes, que Deus nos chama a fazer                 
discípulos onde estivermos. Talvez aqueles que estiverem ao seu redor hoje terão a             
única oportunidade de ouvir as boas novas da Salvação em Cristo Jesus. Não pense              
que é preciso largar a sua ocupação e se tornar pastor para cumprir o chamado de                
Jesus. Creia que onde você está hoje existe um propósito de discipulado, aceite essa              
missão, leve o amor de Cristo e não temas, pois ele mesmo nos garantiu que sempre                
estaria conosco e nunca nos abandonaria. Cristo tem um objetivo claro e nos garante              
que não nos será dado obstáculo o qual não possamos vencer (Fp 4.13).  
 

 
 

ANOTAÇÕES  
1) Pregar sobre o amor de Cristo tira o foco de nossas necessidades finitas e nos               

aproxima do Reino eterno. Relembre e anote em seu caderno a última vez que              
você converteu alguém para Cristo e destaque como você se sentiu naquele            
momento (2 Tm 2.4 e 1 Co 9.16). Se você nunca fez isso, destaque o que tem lhe                  
impedido. 

 
2) Uma das mais belas formas de discipular alguém é por meio do compartilhamento              

de experiências. A palavra pode convencer, mas o exemplo arrasta. Cite alguns            

 



 

exemplos de comportamentos que você pode adotar para ser mais parecido com            
Cristo e com isso fazer mais Discípulos para o Reino. 

 
3) Encontre no caça-palavras abaixo o nome dos 11 dentre os 12 discípulos de Cristo              

que se dispuseram a seguí-lo e cumprir sua missão (Marcos 3:16-19): 
 

 
 

4) Que temores me impedem de cumprir a missão da qual fui imcumbido por Deus? O               
que me impede de contar aos outros as boas-novas? (Pergunta extraída do Livro) 

 
 

PRÁTICA 
Escreva suas decisões no seu caderno de devocional. 
 
( ) Eu decido, até o final dessa semana, compartilhar uma passagem bíblica e a sua                
aplicação com o(a) ________________________(escreva o nome). 
 
( ) Eu decido não praticar _______________________ (escreva uma atitude) quando           
estiver no(a) _________________________ (escreva um local) para dar testemunho de          
Cristo. 
 

 
ORAÇÃO    
 
Ore, primeiramente agradecendo por ter sido escolhido por Deus para tão sublime            
missão. Ore também pelas suas decisões tomadas nesta devocional. Clame ao Senhor            
por coragem para compartilhar do amor de Cristo ao seu próximo, peça direcionamento,             
sensibilidade e a percepção aguçada de como e onde falar do amor de Jesus. "Senhor               
eu me entrego em tuas mãos para realizar o Ide ordenado por Cristo, quero ser um                
representante fiel do seu legado, me capacita, me guia e me usa como seu instrumento               
para que vidas sejam salvas e hajam mais discípulos de Cristo no mundo, Amém". 

 


