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A TAREFA MISSIONÁRIA É HUMANA 
 

Texto bíblico – 1ª Coríntios 9.16-23: 
 

16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois 
sobre mim pesa essa obrigação; porque ai de mim se não pregar 
o evangelho! 
17. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa; mas, se o faço 
por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. 
18. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando 
o evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do 
direito que ele me dá. 
19. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim 
de ganhar o maior número possível. 
20. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os 
judeus; para os que vivem sob o regime da Lei, como se eu 
mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da Lei, 
embora eu não esteja debaixo da Lei. 
21. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei 
para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que 
vivem fora do regime da lei. 
22. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. 
Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar 
alguns. 
23. Tudo faço por causa do evangelho, para ser também 
participante dele. 
 

Eu gostaria que você pensasse, agora, nas pessoas que você ama e que não entregaram 
suas vidas a Jesus – seus filhos, cônjuges, pais, amigos, ou outra pessoa que você estima 
muito. Pense nelas e na condição espiritual em que elas se encontram.  
 
Lembre-se que o Apóstolo Paulo ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus 
(Romanos 3.23). Se tais pessoas morressem hoje – ou se Jesus voltasse hoje – elas iriam 
para o céu ou para o inferno? 
 
Se a conclusão a qual você chegar for a de que elas iriam para o inferno, indago se você 
gostaria que Deus, por meio do seu Santo Espírito, as convencesse do pecado, da justiça 
e do juízo? 
 
Pergunto, ainda, se, além de orar por tais pessoas, você tem feito algo no sentido de que 
tais pessoas sejam alcançadas?  
 
E a indagação é pertinente porque, apesar de a salvação ser uma obra do Espírito Santo, 
a tarefa de pregar o Evangelho para as pessoas é humana. A Obra missionária é divina, 
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mas a tarefa missionária é humana. Deus nos alcançou, por meio de pessoas e quer 
alcançar pessoas através de nós. 
 
Talvez você seja daquelas pessoas que dizem que não têm um chamado missionário, mas 
eu afirmo a você que a obra missionária foi imposta – e a palavra é esta: “imposta” – pelo 
Senhor Jesus a todos os seus discípulos. Observe que em Mateus 28, na determinação 
que ficou conhecida como “a grande comissão”, o Senhor Jesus usou verbo “ir” no modo 
imperativo. Ele determinou que os seus discípulos fossem ao mundo fazer outros 
discípulos. Observe as palavras do Messias, constantes no versículo 19 do capítulo 28 do 
Evangelho de Mateus: 
 

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-
os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo...” (Mateus 
28.19). 

 
No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Ele disse para os discípulos irem e 
pregarem o Evangelho para toda criatura. Observe o relato de Marcos: 
 

“E disse-lhes: — Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda 
criatura.” (Marcos 16.15) 

 
A menos que você não seja um discípulo do Senhor, você tem obrigação de se engajar na 
obra missionária.  
 
O problema é que nós oramos pela obra missionária, pedimos a Deus pelas pessoas que 
muito amamos, mas não queremos nos engajar na referida Obra, o que faz com que as 
pessoas, pelas quais tanto pedimos a Deus, não sejam confrontadas pela Palavra do 
Eterno, ante a inexistência de discípulos dispostos a obedecerem ao Mandamento do 
Senhor. 
   
 O Apóstolo Paulo tinha a consciência de que a obra missionária era uma tarefa humana 
e que essa tarefa, nas palavras de George Peters1, “envolvia o homem em todas as suas 
relações e em sua identidade nacional, social e cultural”.  
 
Por isto o relato constante na 1ª Carta aos Coríntios revela que ele procurou se identificar 
com as pessoas com as quais tinha contato, objetivando, unicamente, apresentar-lhes o 
Evangelho. 
 
Observem que no versículo 16 ele afirma: 
 

“Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre 
mim pesa essa obrigação; porque ai de mim se não pregar o 
evangelho!”. 
 

É exatamente isto o que a Obra missionária significa para o cristão: uma obrigação! 
 

 
1 PETERS, George W. Teologia bíblica de missões. Rio de Janeiro: CPAD, 2000, p. 201.  
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Se todos os cristãos entendessem isto, o mundo seria melhor, pois mais e mais pessoas 
já teriam ouvido falar sobre Jesus. 
 
Ainda segundo George Peters2, “Deus escolheu instrumentos humanos para executar sua 
tarefa nos corações humanos dentro de uma sociedade humana rodeada por uma esfera 
humana. E, outras palavras: não será o Senhor Deus quem virá falar às pessoas sobre a 
condição espiritual delas. Também Ele não enviará anjos para executarem esta tarefa. Ele 
envia pessoas!   
 
Meus amados escutem: os dons e talentos que Deus lhes deu não são para serem usados 
visando o próprio bem de vocês, apenas, mas, sobretudo, para que vocês os utilizem na 
tarefa missionária de pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura. 
 
Se você não tem o chamado para ir para algum lugar, você pode viabilizar a ida daqueles 
que são chamados. Como? Envidando todos os esforços, por meio da utilização dos seus 
dons e talentos na Obra do Senhor. Veja que o Apóstolo Paulo, após dizer que adotou 
todas as estratégias, igualando-se às pessoas com quem ele tinha contato, absorvendo a 
cultura delas, disse (v. 23): 
 

“Tudo faço por causa do evangelho, para ser também 
participante dele.”. 

 
Ou seja, o que faz o cristão partícipe do Evangelho, não é o conhecimento desse 
Evangelho, mas o envolvimento com a divulgação dele. E isto significa envolver-se com a 
Obra missionária. Às vezes a igreja faz uma campanha para enviar missionários para 
determinado campo, visando levantar recursos e muitos, que poderiam cooperar 
(usando seus talentos) no levantamento desses recursos, se esquivam sob o argumento 
de que não têm chamado para a Obra missionária. Ledo engano! Outros, sequer, sentem 
simpatia pelo projeto e ficam, apenas, a observar. 
 
O Apóstolo Paulo nos ensina que, conquanto o Espírito Santo seja o agente da salvação, 
somos nós os instrumentos usados por Deus para essa salvação e, por isto mesmo, 
devemos nos esforçar para alcançar o máximo de pessoas para Jesus. Ele disse, nos 
versículos 19 e 22:  
 

16. “Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim 
de ganhar o maior número possível.” 
(...) 
22. “Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. 
Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar 
alguns.”. - destaquei 

 
Talvez alguns digam que o texto em comento sirva, apenas, para demonstrar a 
necessidade que o missionário tem de se contextualizar com o público que pretende 
alcançar. No entanto, ele demonstra, também, que a tarefa missionária não se resume 
àqueles que são enviados para longe de seu habitat natural. Ela também é feita nas 

 
2 PETERS, George W. Teologia bíblica de missões. Rio de Janeiro: CPAD, 2000, p. 198. 
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cidades onde moramos.  E nós, se não tivermos essa consciência, não nos preocuparemos 
com aqueles que estão ao nosso redor. 
 
A pergunta a ser feita é: qual o esforço que temos feito para alcançar aqueles que estão 
à nossa volta (no ambiente de trabalho; na nossa própria casa; no local onde estudamos; 
entre os nossos companheiros de lazer; etc.)?  
 
E mais: temos nos identificado com as pessoas que nos cercam? No texto em que 
estamos analisando o Apóstolo Paulo, deixando claro que entendeu que a tarefa 
missionária é humana, explicitou que se identificou com as pessoas de tal forma que se 
colocou no lugar delas, vivendo como elas viviam, identificando-se com suas práticas 
culturais, a fim de que elas o vissem como um igual que tinha uma mensagem relevante 
para suas vidas. 
 
Dos versículos 20 ao 22 ele disse: 
 

“20. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os 
judeus; para os que vivem sob o regime da Lei, como se eu 
mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da Lei, 
embora eu não esteja debaixo da Lei. 
21. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei 
para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que 
vivem fora do regime da lei. 
22. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. 
...”.   

 
Isto significa dizer que: 
 
a) como discípulos do Senhor, devemos nos identificar com as necessidades das pessoas 
com quem convivemos. Devemos deixar de lado o nosso interesse particular para que o 
interesse de Deus por tais pessoas prevaleça; 
 
b) Isto ocorre quando nos colocamos à disposição do Senhor. Muitos se valem dos 
talentos, dons, recursos que Deus lhes deu para o seu bem-estar, em detrimento da 
vontade do Eterno. Por isto pessoas que amamos estão marchando para a perdição 
eterna sem nos darmos conta disso; 
 
Voltemos para as pessoas que vieram à nossa mente no início desta mensagem. Quando 
pensamos em tais pessoas e, levando em consideração os pontos abordados agora 
(identificação com as necessidades de cada uma; disponibilidade para sermos usados 
pelo Senhor), temos colocado isto em prática, ou somos relapsos, e nos limitamos a dizer 
palavras da boca para fora, sem, de fato, envidarmos esforços para que as pessoas 
conheçam Jesus? 
 
Para que entendamos que somos responsáveis pela tarefa missionária, devemos atentar 
para o que o Apóstolo Paulo escreveu no versículo 2º do texto que lemos inicialmente: 
uma responsabilidade nos foi confiada. Se se trata de uma responsabilidade, significa 
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dizer que teremos que prestar contas sobre o nosso desempenho. Significa dizer que se 
não exercermos com zelo a tarefa que nos foi confiada, seremos responsabilizados por 
causa do nosso descaso para com a dita tarefa. 
 
Pense nisso. 

Sejam abençoados 


