
A ESTRATÉGIA MISSIONÁRIA DE JESUS 

 

ATOS 1.8 

 

INTRODUÇÃO:   O início   do   Evangelho   de  Lucas (Lc 1.-4) , o final do Evangelho de 

João(21.1-14) e os primeiros versículos de Atos (1.1-7), nos preparam para a   compreensão  

do  verso em destaque (1.8), que são instruções  fluidas dos lábios do Nosso Senhor. Nele, 

o verso, percebemos a estratégia de Cristo para o progresso do Seu Reino por meio da sua 

igreja em três dimensões. A primeira é pneumatológica, isto é, sob o domínio do Espírito 

Santo, sem Ele a igreja e cristão nada podem fazer, a segunda é fundamentada no 

martírio\testemunho, na qual compartilhamos a verdade do Evangelho para os outros e por 

fim temos a dimensão onde somos desafiados a olhar para além de nosso contexto e alcançar 

os não alcaçados.  

 

1 -Pneumatológica 

   

Conforme nos informa John Stott “ vida cristã é vida no Espírito…, seria impossível 

ser e viver como cristão sem o ministério  gracioso do Espírito". Como por exemplo a ação 

do Santo Espírito  no   novo nascimento, é algo inusitado para a lógica humana, por isso 

Nicodemos não compreendeu num primeiro momento, será que alguns de nós não estamos 

assim também? Então precisamos ver  suas características e implicações, conforme as 

próprias palavras do Mestre à Nicodemos em João 3. É Ele quem confirma a nossa salvação, 

que em figura de linguagem é comparado a um Selo e Penhor, de acordo com Paulo na carta 

aos Efésios (1.13-14). De maneira que o homem converta-se a Deus, que saia da rebelião e 

passe a ter prazer na comunhão com o Senhor. como é possível? Primeiro através do 

chamado, é o Espírito quem chama homens e mulheres para que se aproximem e recebam 

a misericórdia de Jesus, este chamar divino é comum na Escritura (Gn 3.9;Êx 3.4;I Sm 3.4; 

Is 43.1; Jr 7.13; Jo 10.3). Em especial diz o Dr Bruce Milne “ Ele chama através da 

proclamação do Evangelho (EF 1.11-13; II Ts 2.13-15)... Ele se dirige as criaturas, chamando-

as pessoalmente com graça e paciência para que se voltem para Ele”. Porém, por conta do 

mistério da incredulidade humana, todos são chamados pela pregação do Evangelho de 

forma geral,  conforme Mateus 9.13, mas não têm os ouvidos para ouvir, ouvir com fé, atenção 

e arrependimento. Porém tem um povo que ouve e responde com arrependimento, 

regeneração, fé, santificação. Além das características e sinais do poder do Espírito, é-nos 

garantida a sua Habitação em nós, passamos a ser o templo do Espírito, passamos a ser a 

carta que recebeu o selo de cera derretida em alto relevo com as insígnias do divino emissor, 

que gruda de tal maneira que não pode ser retirado. Que é garantida pela justificação e pela 

adoção (Rm 8.14-15).  Por fim temos a Plenitude, sobre isto, pergunta Stott “ Quais são as 

características de uma pessoa cheia do Espírito hoje?Ele diz, sem dúvidas é moral, não 

miraculosa, reside no fruto e não nos dons. Já vimos que em Corintos, os irmãos foram 

batizados com o Espírito e  ricamente dotados dos dons do Espírito, mesmo assim provaram 

ser cristãos não espirituais, porque lhes faltava a qualidade moral do amor (I Co 1.1-4), quanto 

a isto, ironicamente, Paulo diz, já estais fartos (I Co 4.8), eles se vangloriavam de uma certa 

plenitude. Mas se fossem fartos\ cheios do Espírito, seriam cheios de amor.”  

Então podemos afirmar que um cristão cheio do Espírito ele aglutina o fruto e os dons 

para edificação do povo de Deus. E povo Deus, não é apenas os que já se converteram,  é 

também aqueles que haverão de ouvir a pregação do Evangelho.  

 



2- Marturiológica\Testemunhal  

 Considerando o primeiro aspecto metodológico, agora, ponderaremos sobre o 

próximo conceito, ter uma vida de martírio, que em português significa testemunhar. Mas o 

que é ou faz uma testemunha? De acordo com a língua portuguesa a palavra “Testemunhar” 

significa: dar testemunho sobre algo, depoimento, testificar, ver, presenciar, assistir, confirmar, servir 

como testemunho de, expressar. E uma das orientações de Jesus foi de que os seus seguidores 

fossem também suas testemunhas.(At 18.5; I Jo 1.1-4). Talvez alguém diga,  como posso fazer, eu 

lhe  digo, leia a Palavra e recorra ao Espírito( Mt 10.18-20;Lc 12.12), pois um aspecto da sua missão 

é fazer lembrar tudo aquilo que Jesus ensinou (Jo 14.26). Testemunhar  não é dizer suas impressões, 

mas relatar tudo que você viu de um fato ou de alguém, em nosso caso,  acerca de Jesus,  sua pessoa, 

sua obra salvífica, suas palavras, suas ações e como isso tem o poder de transformar nossas vidas de 

tal maneira estamos prontos a dar a vida por esta causa.Paulo diz para mim o viver é Cristo e o morrer 

é lucro, ou já não vivo mais para mim mesmo, Cristo vive em mim”. Esse é projeto de Deus, homens 

pregando para homens, conforme a chamada dos apóstolos, farei de vocês pescadores de homens. 

Não são anjos, não são as estruturas, são os homens salvos pregando para os homens perdidos, 

somos nós a igreja de Jesus proclamando a salvação. Esse é o plano mestre de Jesus, buscar e salvar 

o que se havia perdido (Lc 19.10), e toda a sua estratégia de vida buscou cumprir este objetivo. Como 

cristão , qual o seu projeto de vida? 

 

 

 

  

3- Geográfico 

 Esta terceira dimensão é marcada pela  conjunção de simultaneidade, nela, somos 

ordenados pelo senhor que devemos anunciar em quatro dimensões, a primeira é Jerusalém 

que aponta para os desafios locais, segundo temos a Judéia na dimensão regional, terceiro 

vemos a referência  a Samaria que aponta para as missões nacionais bem como conflituosa 

em relação a Jerusalém e os Judeus(Jo 4),  e por fim  para a transculturalidade sugerida pelos 

confins da Terra. Porém é digno de nota a presença da relação de simultaneidade entre as 

dimensões com as conjunções tanto em, com em, também... O que nos leva a um 

compromisso missionário padrão. Será que nós como igreja ou individualmente como cristão 

temos obedecido às ordens de Jesus. 

 

Aplicação 

1- É uma obra santa, não pode ser realizada cientificamente, nela pregamos para mortos, 

nela levamos luz a cegos e palavras a surdos.Além de tudo isso, o mundo jaz no maligno e 

o homem amou as trevas. Mas é o Espírito Santo que regenera este deplorável homem 

fazendo dele uma nova criatura, lembrando-lhes das  Palavras de Jesus. É este Espírito 

que nos sela para a Salvação (Ef 1.13-14). 

2- Esta é uma obra para ser testemunhada a outros. A benção de cheio do Espírito tem por 

finalidade testemunhar, e o que faz uma testemunha ocular?, Ela confirma que um fato é 

verdade descrevendo com detalhes tudo que ocorreu.  

3 - Esta obra tem um método orientado por Cristo que deve atingir simultaneamente quatro 

dimensões. 
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