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Uma Missão a favor da Justiça 

 
Pensamento 
Qual é nossa missão? 
 
A pergunta não é com que congregação adoramos, nem com que grupo servimos, nem qual treinamento 
tivemos ou qual é o nosso trabalho; tudo isso são veículos através dos quais podemos exercer nossa 
missão.  Mas qual é minha missão, sua missão? 
 
Jesus foi muito claro sobre Seu propósito e, como resultado, usou todas as oportunidades e situações 
para estender Sua missão. 
 
Qual é sua missão? 
 
Reflexão 
Senhor, que Teu Espírito esteja sobre mim para eu pregar boas novas aos pobres. 
 
Orações 
 
Pessoal 
Senhor, por favor, dê-me um senso de missão que seja digno de Ti e que eu possa desempenhar  
deliberadamente.  Dê-me discernimento, sabedoria e energia para cumprir a missão para a qual Tu me 
orientas e fé e confiança para trabalhar conTigo e para Ti e para as pessoas as quais eu encontrar.  
Senhor, quando eu começar a perder a esperança ou começar a temer, ajuda-me a lembrar que Tu me 

A articulação que Jesus faz de Sua missão na terra é melhor expressa em Seu discurso inaugural, 
dado na sinagoga de Sua cidade natal: 

 
“Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume.  
E levantou-se para ler.  Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías.  Abriu-o e encontrou o lugar onde está 
escrito: 

‘O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres.  
Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para 
libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor.’ 

“Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos 
nele; e ele começou a dizer-lhes: ‘Hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir’.” (Lucas 
4:16-21 NVI).  

 
No início de Seu ministério, Jesus retornou a Nazaré.  Rumores se espalharam sobre Seus 
ensinamentos e poderes miraculosos.  Ele foi convidado a falar na sinagoga local onde havia adorado 
como criança.  A audiência de Jesus naquela manhã estava cheia de céticos: “O que o filho de Maria 
e José está fazendo agora?  Pode sair algo bom de Nazaré?” 
 
Percebendo que o momento era especial, Jesus aproveitou a oportunidade da ocasião para divulgar 
Sua missão.  Ele leu o texto hebraico o profeta Isaías (61:1-2).  Quando terminou, Jesus enrolou o 
pergaminho e disse essencialmente o seguinte: “Deixe-me dizer a vocês o que isso significa”. 
 
        Jesus e a Justiça 



deste a missão e estás comigo o tempo todo.  Às vezes posso me sentir sozinho, mas nunca estarei só.  
Deus, por favor, dê-me determinação e ajuda-me a encontrar parceiros com quem possa compartilhar 
minha missão.  Senhor, escolho não ser apenas um receptor do Teu perdão, graça, misericórdia e amor, 
mas também a ser um missionário que serve por meio do amor, com graça, de modo que todos possam 
conhecer o Teu perdão e misericórdia. 
 
Pessoal 
Tome tempo para refletir: 

 

Senhor: O que requeres de mim?  Qual é ou será minha missão? 
Senhor: Que discernimento ou visão escolhes me dar concernente a esta visão? 
Senhor: Guia-me em direção à obediência e à confiança, de modo que eu possa cumprir a missão que me 
tens dado. 
 
Pensamento: Tome tempo para, conscientemente, sentar-se na presença de Deus e permitir que Ele 
impacte seu pensar e seu planejar.  Frequentemente respondemos às grandes necessidades de nosso 
tempo e pedimos a Deus que abençoe nossas atividades.  Mas aqui está uma oportunidade para pedir a 
Deus que dirija nossos passos e nos mova em direção à missão. 
 
Igreja 
Senhor, nós, Tua Igreja, engajamo-nos na missão.  Procuramos servir-Te com nossos dízimos e ofertas e 
com nosso tempo e talentos.  Pedimos que essas ações não se tornem fins em si mesmas, mas que, ao 
invés disso, façamos todas elas a partir de um sentimento de amor e compaixão, expresso por meio da 
missão.  Senhor, não é suficiente ser um ator passivo em um grupo que obtém bons resultados.  Ajude 
cada membro de nossa congregação a ser ativo na missão, buscando Tua direção para se tornar tão 
envolvido quanto pode e sendo um povo de oração, que ama e se importa com aqueles a quem serve. 
 
Oração 
Deus Criador: 
QUANDO: Crianças de oito anos de idade ainda não sabem ler; famílias não podem tomar água sem 
adoecer; mulheres que são HIV positivo não podem proteger seus bebês recém-nascidos; funerais tomam 
o lugar de mortes que poderiam ter sido evitadas...  
QUANDO: Crianças vão dormir com fome sete dias na semana; pais enterram seus filhos, porque morrem 
em decorrência da malária; mulheres, moças e rapazes são explorados como escravos sexuais; 
trabalhadores prestam serviço para receber salários escandalosamente baixos para produzir roupas da 
moda... 
QUANDO: A terra é explorada sem se considerar as gerações futuras; a cor da pele e a posição social 
trancam as portas da oportunidade; pessoas saudáveis e preparadas não podem usar suas forças para 
trabalhar;  
QUANDO:  O justo e santo desconsidera o pobre e sujo; o forte e privilegiado desconsidera o fraco e 
oprimido; a compaixão de Deus está confinada aos santuários e templos...  
  
ENTÃO: A injustiça impera; incontáveis vidas são desperdiçadas; a humanidade, que é de todos nós, é 
desgraçada; a escuridão prevalece... 
ENTÃO:  Nós somos parte da solução. Senhor, concede-nos visão e propósito expressos através da 
missão. 
 
Senhor, escolho ser uma pessoa com missão e com propósito!  Conduze-me... 
 


