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Projeto PAI
“Núcleos Pastorais de Integração”

Goiânia, 29 de junho de 2011

“IDE POR TODO MUNDO”
Marcos 16:15
Introdução: O tempo de ficar em Jerusalém se encher da unção, da graça e da direção de Deus, não
será eterno para a igreja na terra, a noiva de Jesus Cristo tem uma missão muito importante para
realizar antes do casamento, e a de convidar todos quando possível para participar desta grande festa,
agora não podemos ser tímidos nem precipitados ao fazer este convite, mas humildes e ousados para
com a obra do Mestre, pois o tempo de ficar parado acabou, hoje e tempo de ação, e tempo de sair e
compartilhar as bençãos de Deus em sua vida com seu semelhante ou você não quer fazer parte desta
grande festa.
A Missão
E no Evangelho de João 15:16, o Senhor Jesus enfatiza o chamado dizendo: “Não me
escolhestes vos a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso
fruto permaneça, afim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vo-lo conceda” . Todos
são convidados para entrar nas mansões celestiais e participar das delicias preparadas pelo Senhor
dos senhores, Rei dos reis, as quais não se comparam com qualquer outras deste mundo, porem a
missão da noiva de Jesus e convidar, semear, proclamar, buscar, preparar e trazer todos convidados
quando possível ou ate todo o mundo para esta grande festa, pois sim haverá lugar para cada um, não
faltara o alimento nem sera esquecido o nome das vidas que ali estiverem pois no livro de presença
esta escrito o nome de cada um. Não precisamos escolher as pessoas a quem convidar, nossa missão e
convidar a todos, não apenas nossos amigos, familiares ou vizinhos, temos que convidar os
desconhecidos, os ladrões, assassinos, bandidos e mal feitores em geral. A semente foi semeada em
toda terra, ou poderia o semeador semear somente na terra fértil, Marcos 4:14 a 20 diz que mesmo na
terra junto ao caminho, nos lugares pedregosos e entre os espinhos foi semeada a palavra e o grande
convite e passado de um para o outro e dão fruto, a trinta, a sessenta, e a cem.
O Ide
Na carta aos Romanos 10:13 a 15, 17 declara: “Porque todo aquele que invocar o nome do
Senhor será salvo. Como, pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de
quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como, pois, pregarão se não forem
enviados? Como está escrito: Quão formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam
coisas boas. A fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.” falar do Amor de Jesus às pessoas não
implica em falar apenas de igrejas, prosperidade financeira ou curas, como muitas pessoas pregam
por ai, mas de um Amor verdadeiro, daquele Amor que Jesus nos ensinou. AMAI-VOS UNS AOS
OUTROS COMO VOS AMEI, ou pelo menos amai ao próximo como a si mesmo, se cumprirmos pelo
menos este pedido do Pai já estaremos com nossos passaportes carimbados para a grande festa no
céu, este e o plano que Deus projetou para nós, são planos de Paz, e não de mal. Então me invocareis,
e ireis e orareis a mim, e Eu vos ouvirei. Buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o
vosso coração.(Jeremias 29:11 a 13).
O convite a ir anunciar as Boas Novas de salvação, e para que tiramos os pés do lugar e saiamos
em busca de pessoas, é indo para a escola, para o trabalho, para a feira ou supermercado, indo no
ônibus ou pelo caminho, entre os poderosos ou os menos favorecidos, se você convencer um à
salvação, sábio é Provérbios 11:30.
CONCLUSÃO: Lucas 5.4-7 “...Vá para onde as águas são mais profundas...Lancem as redes para a
pesca...esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo
isto, vou lançar as redes...”. Esta Igreja de Jesus Cristo também está neste barco. Esta Igreja, até
porque é parte do povo de Deus, tem responsabilidade nesta tarefa. Creiam, meus irmãos, este barco
também estará cheio de almas pescadas por vocês! Eu realmente creio nisso! Não apenas pela Obra
que Deus nos confiou, mas principalmente pelo amor que temos ao Deus desta Obra! Ir e Pregar a
Palavra de Deus e Fazer Discípulos, é demonstrar amor ao Deus da Palavra!
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