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Estamos no segundo domingo da JORNADA IMERSÃO NA MISSÃO. Essa jornada pretende nos 

DESPERTAR para o CONJUNTO da NOSSA MISSÃO no mundo. Mas qual é a nossa missão no mundo? 

Precisamos começar com DEUS, sob pena de nos perdermos na caminhada. Deus tem uma MISSÃO, que foi 

confiada a JESUS, que por sua vez foi confiada à IGREJA, que somos cada um de nós. 

Parte da nossa MISSÃO é ENSINAR. Ensinar nos AMBIENTES URBANOS que Deus quer REDIMIR os 

ambientes, famílias, empreendimento, enfim tudo o que existe na CIDADE. Esta é a primeira PARTE DA 

MISSÃO: ENSINAR, mas a missão de Deus, que foi confiada à Jesus, que por sua vez também a confiou à 

Igreja, é também a missão de SERVIR. Se há algo que Jesus deixou bem claro em seu ministério é que ele veio 

para SERVIR. Mas servir a QUEM?  
 

Primeiramente, servir a Deus o Pai. Jesus sempre deixou claro que Ele era um enviado do Pai e que 

sua “comida e bebida” era justamente fazer a VONTADE do Pai que lhe havia enviado. Havia um SENSO DE 

PROPÓSITO EM JESUS impressionante. Ele tinha aquilo que modernamente chamamos de FOCO. Ele não 

desperdiçava sem TEMPO, seus RECURSOS e seus DONS, mas direcionava tudo isso SEMPRE para o 

cumprimento de sua MISSÃO DE VIDA 
 

Em segundo lugar, servir aos necessitados desse mundo. Jesus não era um religioso qualquer cuja 

vida parecesse acontecer somente nas “regiões espirituais”. Seu AMOR por Deus-Pai e seu SERVIR ao Deus-

Pai, sempre desembocava no SERVIÇO AO PRÓXIMO. Por isso ele sempre estava onde estavam as pessoas 

com suas NECESSIDADES. Ele estava perto do cego, do paralítico, do endemoninhado, do enfermo, da viúva, 

do pobre, do rejeitado. Por que? Porque seu FOCO de vida ERA servir! 
 

A ESPIRITUALIDADE de Jesus, ou seja, como ele lidava com o mundo espiritual, era ao mesmo tempo 

PROFUNDA – ele conhecia profundamente a Deus e vivia em obediência a Lei de Deus, como era também 

extremamente FOCADA e PRÁTICA, isto é, seu ministério era exercido nas RUAS DAS CIDADES, onde a vida 

acontecia e acontece muito mais nos dias atuais. O que significa então termos uma ESPIRITUALIDADE 

PROFUNDA e PRÁTICA a um só tempo? A resposta é inequívoca: PRECISAMOS SER COMO JESUS NOS 

DIAS DE HOJE! 
 

1. SERVIR COMO JESUS É SERVIR A PARTIR DE UMA BASE SÓLIDA E PROFUNDA 

 Jesus direcionou sua vida ao SERVIÇO nesse mundo, não porque ele tinha uma CRISE de consciência, 

como muitos o faze atualmente. 

 Seu grande propósito de vida era REVELAR O AMOR do Pai aos homens. Foi Ele que nos ensinou a 

chamar a Deus de PAI. 

 Seu SERVIÇO era revelar esse amor de Deus pela humanidade de sorte que os homens fossem 

constrangidos por esse AMOR DIVINO de modo que o mundo pudesse experimentar REDENÇÃO e 

TRANSFORMAÇÃO 

 Sua MENSAGEM era, deixem-se ser TRANSFORMADOS pelo AMOR DE DEUS. Deus é CENTRO DA 

VIDA. Qualquer APOSTA fora de Deus vai resultar em FRUSTRAÇÃO E SOFRIMENTO. 

 Em outras PALAVRAS, a vida de SERVIÇO de Jesus REVELOU como o AMOR de Deus deve se 

MANIFESTAR NAS PESSOAS e ATRAVÉS das pessoas. 

 E se a missão de Deus foi CUMPRIDA à perfeição por JESUS CRISTO, então NÕS que somos a Sua 

igreja, precisamos SERVIR ao MUNDO a partir de uma BASE SÓLIDA: a TRINDADE 

 Somente SERVIREMOS como Jesus SERVIU se: 

 SE NOSSA VIDA REVELAR O AMOR DE DEUS À PESSOAS ETRAVÉS DO SERVIÇO 

 SE AGIRMOS NA AUTORIDADE DO NOME DE DEUS  
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 SE BUSCARMOS SER CHEIOS DO ESPÍRITO SANTO no cumprimento da missão 

 Somente teremos SUCESSO no empreendimento de TRANSFORMAR A CIDADE se a TRINDADE for a 

nossa BASE SÓLIDA. Precisamos:  

 SERVIR ao mundo dizendo que o AMOR DE DEUS TRANSFORMA E CURA 

 SERVIR dizendo que o NOME DE JESUS TEM AUTORIDADE PARA LIBERTAR os CATIVOS 

 SERVIR agindo no PODER do ESPÍRITO SANTO que TRANSFORMA VIDAS E AMBIENTES! 
 

2. SERVIR COMO JESUS É SERVIR COM COMPAIXÃO  

 Não é possível ENCARNAR o Espírito de Jesus nesse mundo apenas com uma mensagem de boas-

intenções. O Evangelho não é isso não é uma mensagem apenas teórica. 

 A Bíblia diz que o “evangelho é poder de Deus para transformar e salvar”! 

 Para servir como Jesus e TTRANSFORMAR AMBIENTES E CIDADES precisamos ir onde as PESSOAS 

estão e SENTIR o que elas sentem e se colocar ao LADO delas. 

 Esse é o DESAFIO do Evangelho que transforma! O Evangelho da COMPAIXÃO! 

 O que é COMPAIXÃO? É a capacidade SENTIR a DOR do OUTRO. E para sentir a DOR DO OUTRO é 

preciso entrar na REALIDADE DO MUNDO do outro. Era assim que Jesus SERVIA.  

 Ele sentia a LIMITAÇÃO do CEGO e do PARALÍTICO.  

 Ele sentia o DESESPERO de um PAI cujo filho está APRISIONADO por um espírito maligno! 

 Ele sentia a dor das pessoas em seus ambientes de vida. Mateus registra assim esse sentimento: 

 “Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem 

pastor”. (Mt 9.36) 

 Somente vamos TRANSFORMAR os ambientes com o nosso SERVIÇO se sentirmos COMPAIXÃO da 

mãe cujo filho está nas drogas, da família cuja criança está sendo cooptada pelo tráfico, daquele cujo 

familiar está em doença terminal, da menina que está se prostituindo tentando achar um significado para 

a sua vida. Somente agindo com COMPAIXÃO é que vamos TRANSFORMAR pessoas e AMBIENTES 

para a Glória de Deus! 
 

3. SERVIR COMO JESUS É SERVIR COM SOLIDARIEDADE  

 Se queremos TRANSFORMAR a cidade e SERVIR como Jesus serviu precisamos APRENDER o valor 

da SOLIDARIDADE 

 O que é SOLIDARIEDADE? É colocar-se ao LADO de alguém correndo os mesmos RISCOS! 

 Jesus não tinha MEDO de chegar PERTO das pessoas. Ele várias vezes ARRISCOU sua REPUTAÇÃO 

ao chegar bem perto de PESSOAS DESPREZADAS pela sociedade 

 Foi assim ao se aproximar da MULHER SAMARITANA. Correu o risco do preconceito RACIAL e 

MACHISTA da cultura judaica 

 Foi assim ao se aproximar do PUBLICANO ZAQUEL. Correu o risco de ser confundido com os FISCAIS 

CORRUPTOS de Roma. 

 Foi assim ao se aproximar da MULHER PECADORA que estava sendo APEDREJADA, correndo o risco 

de ser confundido com os LIBERTINOS 

 Se queremos SERVIR como Jesus servia, teremos de ARRISCAR nossa REPUTAÇÃO se aproximando 

de gente ESTRANHA, MAL-CHEIROSA, PECADORA, APRISIONADA, VICIADA, gente que está sendo 

DESTRUIDA e precisa DE SALVAÇÃO e de ACOLHIMENTO. 

 Se vamos SERVIR como JESUS precisamos de nos COLOCAR ao lado dos que SOFREM! 
 

CONCLUSÃO:  

 E aí? Agora é com cada um de nós! Para TRANSFORMAR pessoas e AMBIENTES: 

 Precisamos ser CHEIOS DO ESPÍRITO SANTO. É ele que nos EMPODERA para fazer o que precisa ser feito. 

 Precisamos estar TRANSBORDANDO do AMOR DE DEUS. Só que AMA de todo o SER é CAPAZ de ser 

um AGENTE de transformação DAS PESSOAS e dos AMBIENTES em que vivem 

 Precisamos agir em NOME DE JESUS. Não em nosso nome, não em nome de governos ou ideologias, 

mas no NOME que é sobre todo O NOME: O Nome poderoso de Jesus. 

 Somente agindo em nome da TRINDADE EXCELSA é que teremos SUCESSO EM NOSSA MISSÃO 

 Mas também PRECISAMOS agir com COMPAIXÃO, sentindo a DOR que dói no outro, entrando na 

REALIDADE do outro, para resgatar pessoas para Deus! 

 Precisamos agir com SOLIDARIEDADE, arriscando até mesmo nosso nome e reputação para que sendo 

SOLIDÁRIOS revelemos o amor de Deus ao NECESSITADO e ele renda ao AMOR e ao PODER do 

Deus que transforma PESSOAS e AMBIENTES para a glória do Seu Nome.  


