MISSÃO DA IGREJA

Março
ESTUDO - 3

MOMENTO DA VISÃO
No estudo de hoje vamos ver a importante a igreja realização a ação social, como parte de sua essência
missionária.
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. É importante que a Igreja se envolva com trabalho de ação social? Por quê?
2. Ajudar os outros é ministério de alguns ou responsabilidade de todos os cristãos?
TEXTO: Atos 17:1-9
INTRODUÇÃO:
No texto lido, encontramos o relato da chegada do evangelho na cidade de Tessalônica. Os passos foram os
seguintes:
1. Paulo procura uma sinagoga e expõe a Palavra por três sábados seguidos (Atos 17.2-3);
2. Diante desta exposição, alguns são alcançados pelo Evangelho (Atos 17.4): judeus, gregos, distintas
mulheres, ou seja, a base da sociedade de Tessalônica havia sido atingida;
3. Diante deste fato, alguns reagem dizendo: “Estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui”.
4. Diante desta declaração, a multidão e a autoridade ficam agitadas. A conclusão que podemos tirar é de que
o evangelho de Cristo tem poder de desestruturar as estruturas sociais que são injustas, idólatras e imorais.
1. O CHAMADO PARA RESGATAR O CONCEITO DE MISSÃO
• A nossa relação com a sociedade em que vivemos é a de missionários (missionário não é só aquele que
vai para outras nações, mas, sobretudo, aquele que trabalha para que sua nação seja transformada).
• Mas qual é a missão da Igreja na sociedade? Agir? Falar?
• Uma boa visão a respeito do Evangelismo foi desenvolvida a partir da segunda metade do século 20 e é o
que nós chamamos de Missão Integral. A Missão Integral ensina que o missionário deve levar “o evangelho
todo, para o homem todo (corpo, alma e espírito), para todos os homens”.
2. MISSÃO COM AÇÃO
• O missionário deve levar em consideração que aqueles que não conhecem a Jesus precisam receber
evangelização e ação social.
• A ação social é fruto da evangelização (as pessoas que têm fome de Deus são as mesmas que precisam
de alimento, moradia e dignidade).
• A ação social é ponte para a evangelização (quando me deixo ser usado por Deus para suprir as
necessidades materiais das pessoas, estas têm a tendência de se abrirem mais rapidamente para o
evangelho).

•

Uma igreja missionária foi chamada para praticar duas ações básicas que podem ser exemplificadas em
duas parábolas de Jesus:
1. Acolher (Mat. 13.31-32): As aves cansadas encontram abrigo no Reino de Deus. Através de nossas
vidas e nossas igrejas, podemos conseguir o abrigo para pessoas cansadas, rejeitadas e massacradas
pela vida;
2. Influenciar (Mat. 13.33): O fermento penetra e leveda tudo. Através de nossas vidas (como cristãos,
cidadãos, estudantes ou profissionais) e de nossas igrejas, podemos contribuir para que a sociedade
seja transformada, a fim de evitar que surjam pessoas cansadas, rejeitadas e massacradas pela vida.

3. FAZENDO A DIFERENÇA
• Como o adolescente cristão de hoje pode fazer a diferença no mundo como missionário:
1. Tomando consciência de que, como cristãos, estamos na sociedade em Missão. Devemos viver no
mundo a partir do compromisso que temos com os princípios do Reino de Deus;
2. Devemos ser bons mordomos, usar os dons e talentos que Deus nos deu para alcançar e mudar o
mundo. Devemos investir segundo o coração do dono (Deus) na profissão, nos estudos, no tempo e no
dinheiro;
3. “Em pequenos lugares, pequenos grupos estão fazendo pequenas coisas que têm transformado o
mundo”.
CONCLUSÃO
Que cada um de nós venhamos a entender que para a igreja fazer diferença na sociedade precisamos agir, e
isso começa em mim e em você. Se cada um fizer a sua parte individual e coletivamente, então, o trabalho será
feito e não ficará pesado para ninguém. Faça a sua parte.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: Esforça-te.”
(Isaías 41:6)

