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 Se você viu nosso vídeo de chamada para a devocional desta semana, não pense 

que exageramos na importância do que está nascendo em nosso meio. Normalmente 

no mês de setembro, dedicamos uma atenção especial a Missões pois é o mês do nosso 

congresso Missionar, por isso estamos aproveitando toda essa mobilização para 

fortalecer o espírito missional em nosso ministério.  

 É verdade que já somos uma igreja e ministério com um espírito missionário 

muito forte, mas quando falamos de discipulado e células, nos deparamos com sérias 

dificuldades em encontrar servos adoradores que desejem servir e caminhar com 

pessoas. Talvez você seja um desses, que possui muitas desculpas (até legítimas) para 

manter-se afastado, mas nesta devocional preciso lembrá-lo que fazer discípulos é sua 

missão prioritária. Foi Jesus quem deixou esse chamado a todos nós:  

Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, 

batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e 

ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu 

estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28.19,20 

 Diante desse texto, quero ressaltar 2 pontos importantes: 

1. Sua missão prioritária é fazer discípulos! Tocar, cantar, dançar e atuar são 

secundários e precisam ser vistos sempre como ferramentas para alcançar pessoas, 

batizá-las e ensiná-las a permanecer com Jesus. Isso tudo é discipulado! 

2. É Jesus quem capacita você! Nenhum de nós precisa ser Phd em teologia para ser 

um discipulador, basta que tenhamos um compromisso real com Jesus e conheçamos 

a Palavra de Deus, como nos instruiu o Apóstolo Paulo: Faça todo o possível para 

conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se 

envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do evangelho. 2 

Timóteo 2.15. 

 O sucesso no discipulado não depende exclusivamente de você, mas do quanto 

você se deixa ser usado e conduzido pelo Espírito Santo. Ele sim, é um professor 

perfeito, que vai convencendo o discípulo enquanto estamos ensinando-o. Não é nossa 

capacidade, mas nossa consagração que farão com que as pessoas que Jesus nos der 

para cuidar sejam abençoadas e permaneçam no caminho. 

 Somos servos adoradores e estamos em missão. Não fique de fora do que Deus 

está fazendo em nosso ministério, nossa igreja e no mundo. 


