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1.

Somos enviados:
“Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os
discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio, e
disse-lhes: Paz seja convosco.
E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se
alegraram, vendo o Senhor.
Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco; assim como o Pai me enviou, também
eu vos envio a vós.” (João 20:19-21)
Como povo de Deus, somos enviados. Jesus nos ensina isso. As portas estavam trancadas, os
discípulos estavam escondidos atrás de portas fechadas porque estavam com medo dos
Judeus. No versículo 20, Jesus diz “Paz seja convosco”, Ele mostrou suas mãos e seu lado e
os discípulos se alegraram quando viram o Senhor.
Ele diz novamente “Paz seja convosco” e em seguida diz a coisa mais importante para
todos nós hoje: “Como o Pai me enviou, Eu vos envio”.

2. Para todos os povos: Somos enviados a todos os povos. Quem são esses povos?
Mateus 28:18: “E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu
e na terra.
Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo;
Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou
convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.”
“Ir as nações” precisa ser contextualizado, seria para todo o tipo de gente, de povo.
3. Temos uma mensagem : O envio tem o propósito de se entregar essa mensagem.
a) A mensagem precisar ser passada: “E disse-lhes: Assim está escrito, e assim
convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos,
E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as
nações, começando por Jerusalém.

E destas coisas sois vós testemunhas.” (Lucas 24:46-48).
b) A mensagem precisa ser guardada: “Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu
vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação
dos séculos. Amém.” (Mateus 28:20)
Essa é a mensagem, esse é o Evangelho, as Boas Novas. Por causa do dom gratuito de Deus
recebemos perdão dos nossos pecados. Nossos pecados podem ser perdoados. Geralmente
se aceita com bondade o fato de que nossos pecados podem ser perdoados, mas nem
sempre estamos dispostos a nos arrepender deles.
Não estamos na igreja simplesmente para sermos uma boa pessoa, para receber regras
novas ou promessas de prosperidade (nem podemos prometer essas coisas, mas se pode
prometer o seguinte...Se você se arrepender dos seus pecados, e dizer “Senhor entra no
meu coração”, receberá sim vida nova, porque o sangue de Jesus nos garante isso).
Somos mensageiros enviados e a mensagem que você tem para seus amigos e vizinhos é a
mensagem de Cristo.
4. Vamos fazer pelo poder do Espírito Santo: Nada podemos fazer sozinhos, não posso
ter uma vida enviada, não posso ir a todos os povos, e não teremos uma mensagem se não
tivermos o poder do Espírito.
“Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu
neste tempo o reino a Israel?
E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo
seu próprio poder.
Mas recebereis a virtude (poder) do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis
testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da
terra.” (Atos 1:6-8)

