
 
 

 
 

A MISSÃO É SERVIR – PARTE II 
 

  

Mateus 10: 5-15 

  

 
 
 

I N T R O D U Ç Ã O 
 

 

Há quase dois mil anos, os doze apóstolos foram enviados a pregar que o reino do Céu havia 

chegado. Os alunos do maior Mestre que a humanidade já conheceu, encheram de bênçãos a 

vida daqueles que aceitaram essa mensagem. Como podemos nos tornar uma bênção para 

outras pessoas? O que é mais importante: a mensagem ou o mensageiro? O texto que vamos 

estudar a seguir descreve as instruções dadas por Jesus a Seus discípulos, antes de enviá-los 

para pregar nas aldeias, nas vilas e cidades da Palestina. 

 

 
 

 

D E S E N V O L V I M E N T O 
 

 

Os doze apóstolos haviam ajudado Jesus em Seu ministério, observado Seus métodos, ouvido 

Seus ensinos e aproveitado Suas instruções. Agora deviam sair sozinhos, de dois em dois, 

irmão com irmão, amigo com amigo. Jesus não fazia nada que despertasse preconceitos contra 

Ele desnecessariamente. Por esse motivo, os discípulos foram enviados somente às cidades 

cuja população era judia. Além disso, eles ainda não estavam preparados para trabalhar em 

favor de seus vizinhos gentios. Deviam visitar apenas as cidades e aldeias onde Cristo mesmo 

já havia estado. Os discípulos deviam fazer tudo o que Ele havia feito. Fariam os mesmos 

milagres que haviam visto seu Mestre realizar. Não poderiam obter lucros com a pregação do 

evangelho. Deviam sair com fé, confiantes de que suas necessidades seriam supridas. Nada 

deveria distraí-los da tarefa que lhes havia sido designada. Enquanto viajavam, deviam aceitar 

a hospitalidade de outros, mas não deviam esperar nem aceitar presentes e doações que 

excedessem às suas necessidades imediatas. Não deviam obter ganho algum pelo ministério 

que realizavam. Onde encontrassem uma recepção pouco amistosa, não deviam perder 

tempo. Deviam sim, apressar-se e ir em busca dos que estavam desejosos de receber a 

mensagem com alegria. Ao sacudirem o pó de suas sandálias, os discípulos estavam dizendo 



com isso que as pessoas daquele lugar deveriam aceitar a responsabilidade pela decisão que 

haviam tomado.  

 

1. Algumas lições podem ser extraídas desta narrativa: 

a. O método de Cristo não mudou. A formação de uma dupla missionária tem o selo divino. As 

fraquezas de um são compensadas com os pontos fortes do outro. As virtudes se multiplicam 

e melhora o ânimo.  

b. Todo discípulo de Cristo deve ser um missionário. Quando nascemos como filhos de Deus 

no reino do Céu, nascemos também como missionários nesta Terra.  

c. Um verdadeiro discípulo de Cristo deve aprender a caminhar pela fé. Deve confiar que suas 

necessidades serão atendidas e que nada há de lhe faltar. 

 

2. Aplicações para a vida diária: 

a. Cristo não fez nada que despertasse o preconceito das pessoas desnecessariamente. 

Devemos seguir Seu exemplo. O amor é a chave-mestra que abre os corações, e a amizade é 

a segunda chave para abrir corações. Devemos usá-las com cuidado e bom senso.  

b. Os milagres que devemos esperar são as conversões das pessoas, que elas aceitem a Cristo 

como Amigo, Salvador e Senhor de sua vida. 

c. Cristo não nos pede que abandonemos nossa família, nossa vizinhança ou trabalho. Onde 

estamos devemos trabalhar para ampliar o Reino dos Céus. Nosso campo missionário é no 

lugar onde vivemos e trabalhamos. 

 

 
 

C O N C L U S Ã O 
 

 

O método de Cristo não pode ser superado. Trabalhar em duplas pode se tornar uma 

experiência espiritual fascinante. Se hoje você tomar a decisão de formar sua dupla 

missionária com alguém, com certeza o Senhor lhe dará também um lugar em que possa 

servir. Desejo agora orar por sua decisão. 
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