“E, aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra.
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo; ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei; e eu estou
convosco todos os dias, até o final dos tempos”. Mateus 28.18-20
INTRODUÇÃO
Este é o segundo estudo da série Identidade, baseada nas palavras que recebemos no Dia da Visão. No
primeiro, falamos sobre o desafio de não perdermos a visão do convite. Cristo começou um relacionamento com
seus discípulos convidando-os para estarem com ele. Antes de entrar no tópico de hoje, compartilhem uns com
os outros na célula como foi a experiência de orar diariamente por visitantes. Orar por aqueles e aquelas a quem
Deus quer alcançar é o primeiro passo para cumprirmos a Grande Comissão, que acabamos de ler.
VENCENDO A OMISSÃO
Em seu livro A Grande Omissão, Dallas Willard fala da negligência em atender a ordem de Jesus. Ir e fazer
discípulos não é uma alternativa, não é para um período da vida, não é para um grupo da igreja. É para todos
que aceitaram o convite de Jesus. Ir e fazer discípulos é, nesse sentido, obedecer à voz do nosso amado mestre.
Isso implica desejo e decisão. Um revela o que de fato eu quero, a outra expressa o que eu faço para tê-lo. Se
seu desejo for agradar a Deus e se parecer com Jesus, que decisão precisa tomar para alcançar isso?
VIVENDO A GRANDE COMISSÃO
Na Grande Comissão, Jesus afirma que estará para sempre com aqueles que fazem discípulos. Ele não envia
sem ir junto. E é sua presença, garantida pelo Espírito Santo em nós, que nos capacita a anunciar e discipular,
batizando e ensinando gente de todas as culturas. Para honrar o Rei com nossa vida, decidimos levar seu Reino
a todas as pessoas em todos os lugares. O texto de Mateus 28 explica que fazer discípulos implica duas outras
ações: batizar e ensinar. Abaixo, veremos o que significa cada um desses aspectos.
✓ (IDE) “Portanto, ide, fazei discípulos...” De acordo com estudiosos das línguas originais, a melhor
tradução para esse verbo, neste verso, é o gerúndio “indo”. Isso nos transmite a ideia de movimento, de modo
que poderíamos traduzir da seguinte forma: “Enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos”. Logo, isso
significa enquanto estiverem trabalhando, estudando, viajando, comprando, vendendo, treinando, cozinhando...
façam discípulos. Quais são, hoje, os “indos” da sua vida? Que atividades tem realizado no seu dia-a-dia? Tem
gerado discípulos a partir delas?
✓ (BATIZANDO) “...batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”. O batismo é o testemunho
público de alguém que se entendeu um pecador arrependido e confessou Jesus como seu suficiente salvador e
Senhor. Nesse sentido, o batismo é um ato de obediência externo que aponta para uma transformação interna.
É também uma prática que insere novos irmãos e irmãs em uma comunidade cristã, com a qual elas passam a
se comprometer. Por isso, a realização de batismos é um sinal de que há pessoas fazendo discípulos. Batizar é
cumprir a missão.
✓ (ENSINANDO) “...ensinando-lhes a obedecer...” Ensinar a obedecer não significa transmitir informações,
mas gerar caráter. Uma coisa é explicar a alguém que pecado quer dizer errar o alvo, transgredir a lei ou quebrar
o mandamento. Outra coisa é ensinar pessoas a nomear o pecado (da gula, da maledicência, dos pensamentos
maliciosos), confessá-lo e ser liberto. O ensino, portanto, se ampara na doutrina, mas se concretiza na caminhada
de vida na vida. Por isso, discípulos não param de aprender, porque estão sempre ensinando outros a
obedecerem.

PARE, PENSE E VIVA A GRANDE COMISSÃO
A palavra comissão (co + missão) nos ensina algo importante. O prefixo latino “co” indica, entre outras coisas,
agrupamento. Podemos ver isso na palavra cooperação (co + operação). Ela quer dizer uma operação que se
faz junto. Do mesmo modo, [co]missão é a missão em grupo. No Reino de Deus, não há metas individuais. Cristo
escolheu cumprir a missão de salvar o mundo com outras pessoas: nós. Por isso, precisamos tomar a nossa
parte na missão. Para tanto, onde quer que você esteja, enquanto desenvolve suas atividades, compartilhe com
as pessoas o que Cristo realizou na sua vida, convide-as para essa linda história. Se já tem um discípulo, uma
discípula, faça o desafio de avançar, seja pelo batismo, seja pelo ensino. Viva a Grande Comissão.

