Comissionados na autoridade de Jesus!
“35 Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas-novas do Reino e
curando todas as enfermidades e doenças. 36 Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e
desamparadas, como ovelhas sem pastor. 37 Então disse aos seus discípulos: ‘A colheita é grande, mas os trabalhadores
são poucos. 38 Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita.’” Mateus 9:35-38
"1 Reunindo os Doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças” Lucas 9:1
Discípulos são comissionados
Sabemos que todos que recebem o chamado de Jesus são seus discípulos e, nesse sentido, têm uma missão. Chamamos
isso de comissionamento. Ele não é resultado da titulação conferida por uma instituição de ensino, pelo cargo em uma
organização religiosa ou pelo exercício de uma liderança eclesiástica. Somos comissionados quando enviados, conforme
Jesus fez com seus discípulos – ação que nos concede autoridade (exousia) e poder (dynamis). A autoridade é a assinatura
de Deus no que ele nos enviou a fazer, e o poder é a capacitação para realizar uma tarefa, seja evangelizar, cuidar, curar,
exortar, liderar. Jesus concedeu ambos aos seus discípulos e, hoje, o Espirito Santo faz o mesmo conosco, discípulos
comissionados e investidos de autoridade e poder.
O ministério de Jesus
“Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas-novas do Reino e
curando todas as enfermidades e doenças.” (Mateus 9:35). Esse verso mostra a tripla ação ministerial de Jesus, que se
movia pelas cidades, ensinando, pregando e curando, a todos que eram afligidos pelo pecado e pelo diabo. Aqueles que
cruzavam seu caminho experimentavam libertação e mudança de vida. Jesus tornou as palavras da verdade bíblica em
ações de amor cristão. E, assim, revelou que o evangelho não é um mero ensino ou uma filosofia de vida, mas a revelação
de Deus que transforma todas as pessoas em todos os lugares, porque liberta do pecado e das garras do inferno,
ofertando vida nova.
Os movimentos do ministério de Jesus
“Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor” (Mateus
9:36). Jesus via as multidões. Para Ele, as pessoas não estão invisíveis e, porque as enxerga, ele se move na sua direção em
atitude de compaixão. Ao ler os corações e enxergar as vidas, Jesus vê a aflição e o desamparo do ser humano. O texto
compara esse desamparo à condição das ovelhas sem pastor, ou seja, sem cuidado, sem proteção. E quanto a nós? Até
onde nossos olhos têm chegado? Estamos enxergando as angústias das pessoas? Que aflitos e desamparados estão
atravessando nosso caminho? Por quem temos tido compaixão?.
Sendo discípulos comissionados
Talvez estejamos vivendo um dos maiores desafios impostos à igreja, nos últimos 100 anos. São perdas irreparáveis e
prejuízos de toda ordem que levarão muito tempo para serem superados. De um lado, a pandemia ficará na história como
esse tempo de danos incalculáveis. Por outro, ela se coloca como uma janela de oportunidades ilimitadas para
mostrarmos o amor de Deus. Nunca tivemos uma comunicação tão integrada, acesso a tantas formas de interação. Como
lemos acima, os campos estão prontos, e a colheita é grande (Mateus 9:37)! Por isso, como filhos do Pai, precisamos
responder a esse comissionamento, proclamando essa mensagem que liberta, cura e transforma (Mateus 9:38). Qual será
sua resposta? Você está disposto, está disposta, a esse anúncio e convite? Você é resposta para essa grande colheita?
Pare, pense e com poder e autoridade vá
Estamos há uma semana do maior movimento evangelístico de nossa comunidade. Entre os dias 05 e 09 de abril, todas as
células realizarão o Dia do AMIGO ou Dia da AMIGA. Convidaremos amigos, parentes, colegas de trabalho / escola /
faculdade / curso / academia e vizinhos para participaram e estarem conosco nessa ocasião. Fazemos isso movidos pela
compaixão, porque temos visto a aflição e o desamparo de muita gente à nossa volta. Cremos que fomos enviados para
essa missão debaixo de autoridade e poder. Assim, ore por pelo menos cinco pessoas do seu círculo de relacionamento,
depois convide. Junte-se à sua célula para orar e organizar, em conjunto, um dia impactante, com criatividade e cheio da
presença de Deus.

