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“Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido” (Lucas 19:10). Cristo disse: “Eu vim para este
mundo por uma razão – para alcançar e salvar as almas perdidas!” Porém, esta missão não era exclusividade de
Jesus; ele também a tornou nossa missão. “E disse-lhes: ‘Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas
as pessoas’” (Marcos 16:15).
Jesus estava falando com um pequeno grupo de crentes – aproximadamente 120 pessoas – que se reuniu no
Cenáculo. Pense como essa missão era impossível para eles. Naquele tempo, Roma dominava o mundo e Jesus
estava ordenando aos seus seguidores: “Vão a Roma e digam ao orgulhoso e egoísta César que não há outro rei
além de mim. Eu governo sobre toda a criação! E vão a Atenas, onde o paganismo impera, e preguem que eu sou
o único caminho. Vão a todo o lugar onde existir filosofias, religiões antigas, falsos deuses e regras supersticiosas
– e preguem a minha cruz e ressurreição.
“Além disso, vão até as nações estrangeiras, vivam com as pessoas e estudem as suas línguas. Orem pelos
doentes, expulsem os demônios, proclamem as boas novas. Preguem o poder e a vitória do salvador que
ressuscitou!”
Este foi um desafio extraordinário. Lembre-se, Jesus estava falando com homens e mulheres comuns,
insignificantes e sem educação. Ele estava depositando o futuro da sua Igreja em seus ombros. Eu imagino que
aqueles poucos crentes sentiram-se sobrecarregados, imaginando como o Senhor esperava que cumprissem esta
missão impossível.
Nosso desafio hoje é tão assustador quando isto. A Bíblia nos diz que cada nova geração fica cada vez pior e isto
não é difícil de perceber. Porém, a palavra de Jesus para os seus discípulos aplica-se a nós hoje: “Eu lhes envio a
promessa de meu Pai; mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto” (Lucas 24:49). Ofereça-se
para o Espírito Santo nesse instante e confie na sua condução e poder para fazer milagres através de ti!
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