
A missão na Bíblia 



A Bíblia 

No Antigo Testamento, a “Missão” é o convite para que o povo se 

purifique da idolatria e da magia e caminhe junto de Deus. 

No Novo Testamento , a “Missão” é envio aos confins do mundo 

com a tarefa de produzir conversões ao único salvador, Jesus Cristo 



O Antigo Testamento 
“Deus mostra-se no Antigo Testamento como Aquele que criou o 

mundo por amor e permanece fiel ao ser humano, mesmo que este, 

pelo pecado, o renegue. Deus deixa-Se experimentar na história: Com 

Noé faz uma Aliança para salvar todos os seres vivos. Chama Abraão 

para fazer dele o “pai de um grande número de nações” (Gn 17,5) e 

nele abençoar “todas as nações da Terra” (Gn 12,3). O povo de Israel, 

descendente de Abraão, torna-se Sua especial propriedade. A Moisés 

apresenta-se nominalmente: o seu nome misterioso, muitas vezes 

pronunciado como “Iahweh”, significa “Eu sou Aquele que Sou” (Ex 

3,14). Ele liberta Israel da escravidão no Egito, faz uma Aliança no 

Sinai e, através de Moisés, entrega-lhe a Lei. Repetidas vezes, Deus 

envia profetas ao Seu povo, para o chamar à conversão e à renovação 

da Aliança. Os profetas anunciam que Deus fará uma nova e eterna 

Aliança, que realizará uma radical renovação e uma definitiva redenção. 

Esta Aliança estará aberta a toda humanidade.” (Youcat, 8) 



• Chave de Leitura do Antigo Testamento: 

• Eleição do Povo de Israel – Abraão 

 

• Lei de Moisés: fortalece a separação entre o Povo de Israel 
e os demais povos. 

 

• O Povo de Israel não era diferente de nenhum outro 
povo, não havia primazia e nem status sobrenatural: Eles 
interpretavam aos olhos da fé os eventos seculares. 
Separamos esses eventos em seis momentos: 



Entre os anos 1850 a 1550 a.C. 

• Chamado de Período Patriarcal; 

• Abraão nunca instituiu um sacerdócio separado para 
o Deus de sua família. 

• Ele teve uma experiência religiosa diferente, mas não 
criou uma nova religião 

 

• Somente aceitando o valor e autenticidade das 
religiões preexistentes os homens conseguem 
purificá-las e desenvolvê-las. 



Entre os anos 1240 a 1200 a.C. 

• Período Mosaico 

• Esse período marca a inauguração de uma nova religião. 

• Com Moisés o povo conseguiu: 

• Objeto Sagrado – Arca da Aliança; 

• Tenta de reuniões; 

• Sacerdotes sagrados (levitas); 

• Profissão de Fé (Deus nos fez sair do Egito); 

 

• O Povo aprendeu a viver com uma estrutura religiosa que 
se adaptava às condições oferecidas. 



Entre os anos 1200 a 921 a.C. 

• Período dos Juízes e da Monarquia 

• Há uma linha de continuidade de Moisés para Josué e para 
os demais Juízes. 

• Samuel é o último Juiz e a partir dele é escolhido a 
Monarquia e o primeiro rei Saul. 

• Pela desobediência de Saul, o espírito de Deus precipitou-
se a Davi. 

 

• O que permitiu Israel lançar raízes profundas sobre sua fé 
foi a habilidade de descobrir a presença dinâmica do 
espírito de Deus. 



Entre 921 a 585 a.C. 

• A Monarquia desintegra-se e Israel se divide em dois reinos: 
• Israel no Norte; 

• Judá no Sul; 

• Nesse contexto surgiram os profetas, alguém impelido por Deus 
a falar. 

• O que levava os profetas a falar era os gritos dos pobres e 
oprimidos. 

• Os profetas eram pessoas sem status oficial na religião. 

 

• A religião só foi digna de sobreviver por meio dos líderes não-
oficiais, dos profetas que tiveram coragem de anunciar as 
injustiças 



Destruição de Jerusalém em 587 a.C. 

• O povo de Judá (Reino do Sul) foi deposto para uma terra 
estrangeira: exílio da Babilônia; 

• O povo de Israel (Reino do Norte) separara-se, uns 
fugindo para o Egito e outros ficando em Judá; 

• Entre os dois reinos começou a surgir divisões, 
acentuando diferentes valores nas suas mensagens de 
consolo e de vida nova. 

 

• Mesmo exilado em Babilônia, os que permaneciam fiéis 
eram chamados de “pequeno resto” do Senhor. 



Entre 538 a 7 a.C. 

• Reconstrução de Jerusalém. 

• Foi preciso muito esforço para preservar a pureza do povo 
eleito. 

• Os que retornaram do exílio reclamavam a si o título de 
“pequeno resto” e romperam drasticamente. 

• Fechado em si, Israel concentra-se na sua pureza ritual e étnica. 

• Os que não voltaram forçavam o judaísmo a estender-se para 
fora. 

 

• Enquanto a religião se mantinha conservadora em sua base, 
lançava raízes nas partes mais remotas do mundo. 



Lições que o Antigo Testamento nos 

apresenta: 

• 1) Afirmação da absoluta soberania e unicidade de 
Deus; 

• 2) Mesmo nos sofrimentos, Israel manteve sua 
identidade e fidelidade à promessa de Deus; 

• 3) Os profetas: Israel sobre criticar seus próprios 
erros e voltar atrás; 

• 4) Israel soube reconhecer as manifestações de Deus 
através da História; 

• 5) Israel soube se abrir para o mundo. 



O Novo Testamento 

• A Páscoa e o Pentecostes mudaram o rumo da 

Missão. 

• O dinamizador de toda consciência missionária da 

Igreja primitiva é a pessoa e o ministério de Jesus. 

• O laço entre Jesus e a missão não se dá por aquilo 

que Jesus disse ou fez, mas sim pelo que Jesus foi. 



• Os discípulos sempre fizeram missão: primeiramente 

entre os judeus e depois a todos os povos. 

 

• “Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que 

descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em 

Jerusalém, em toda Judeia e Samaria, e até os confins 

da terra” (Atos 1,8) 

 



• O grande anúncio de Jesus, tema central de seu 
ministério é o Reino de Deus. 

• Jesus nos mostra que é possível estarmos em íntima 
relação com Deus: podemos chamar Deus de Pai. 

• A nossa experiência com Deus não é julgamento ou 
exclusão, mas sim convite, compaixão e perdão 

 

• Não existe mais o “resto de Israel”, mas sim o “povo 
de Deus”, plenamente renovado. 



• É essa mensagem de Jesus que dá os traço iniciais da 

missão dos discípulos. 

• Por isso, desde o início, os discípulos sempre fizeram 

missão. 

• A perseguição e repulsa que os missionários 

enfrentam é participação no ministério e experiência 

de Jesus, assim como a acolhida e hospitalidade. 



Cartas de Paulo 

• Nas cartas de Paulo, já era manifestada a missão que a 
Igreja exercia em meio a todos os povos, tanto judeus 
como gentios. 

• Para Paulo, o Deus de Israel exerce uma soberania sobre 
toda a criação e sobre todas as pessoas. 

• Deus chama todos à salvação através de Jesus Cristo. 

• Os que experimentam a salvação oferecida por Cristo são 
os que respondem com fé ao Evangelho. 

• Antes de Cristo e à parte de Cristo, todos estavam na 
mesma situação, tanto judeus como gentios. 

 



Evangelho de Marcos 

• No Evangelho de Marcos o tema do Reino é a tônica do ministério de 
Jesus. 

• A misericórdia de Deus ganha um novo sentido a partir de Jesus: 
• O perdão e a compaixão são maiores que qualquer mandamento. 

• Jesus se associa muitas vezes a proscritos e marginalizados. 

• Jesus e sua mensagem são dinâmicos, não estáticos. 

• Jesus é um homem impelido a comunicar uma mensagem a outros, 
exercendo o poder em benefício deles: 

• Primeiramente o seu caminho o leva para a Galileia, para realizar curas, 
exorcismos e ensinamentos. 

• Depois o caminho muda para Jerusalém, onde o Filho do Homem entrega a 
sua vida por amor de muitos. 

• A conclusão do evangelho mostra que o caminho do Senhor deve 
continuar através dos discípulos. 



Evangelho de Mateus 

• O Evangelho de Mateus é narrado em três momentos: 
• A herança do judaísmo; 

• O evento Jesus; 

• A experiência da Igreja; 

• Jesus é o ponto decisivo crítico em toda história, é o inaugurador 
de um novo período da história. 

• O foco dos antigos profetas e também de Jesus e seus discípulos 
é o povo de Israel, o povo de Deus: sua obra estava restringida a 
Israel. 

• A morte e a ressurreição de Jesus apontam época nova e final, 
nas quais as antigas restrições não têm mais valor. 

• A partir de agora, a graça de Deus é oferecida a todos. 

• Jesus é o inaugurador de uma nova era e sua presença 
permanente impulsiona a comunidade à missão universal. 

 



Escritos de Lucas 

• Lucas fornece uma teologia da missão dividida em duas partes: 

• A narrativa de Jesus, no seu Evangelho; 

• A narrativa da Igreja, nos Atos dos Apóstolos. 

• Para Lucas, o ministério de Jesus limitava-se aos territórios da 

Galileia, da Samaria e da Judeia, porém, a missão da Igreja encontra 

sua fonte e inspiração na própria história de Jesus. 

• Embora Jesus exerça seu ministério dentro de Israel, o seu estilo 

conserva um potencial ilimitado e aberto a todas as pessoas. 

• A missão de Jesus é pregar a boa nova aos pobres, a libertação aos 

cativos e oprimidos e a cura para os enfermos. 

• Após a ressurreição de Jesus os discípulos não apenas continuam a 

missão de Jesus, mas também são o resultado dessa missão. 



• O direito a ser incluído na comunidade do povo de Deus é definido 
somente pela resposta livre ao convite universal de Deus. 

• Os que encontram Jesus e a sua missão precisam reagir. 

• Com a força do Espírito Santo, a comunidade é impulsionada para 
anunciar Jesus também ao mundo dos gentios. 

• É o poder do Espírito Santo que inaugurará a missão que se 
estende desde Jerusalém por toda Judeia e Samaria e até os confins 
da terra. 

• O Deus que enviou Jesus também concede às pessoas de qualquer 
nação os mesmos dons que ele derramou sobre os judeus de 
Jerusalém para dar cumprimento à sua promessa. 

• A obra da Igreja entre os gentios não é rompimento, mas 
continuidade das promessas feitas no Antigo Testamento. 

 



Escritos de João 

• O Evangelho de João possui um caráter que o distingue dos outros três 
evangelhos sinóticos: Jesus é a Palavra junto de Deus, que penetra na esfera 
humana e entra no mundo. 

• Essa Palavra está tão incrustada na esfera humana que se faz carne e habita 
no meio da comunidade. 

• O vínculo entre o Pai e o Filho e o papel revelador do Filho-Palavra estão 
presentes em cada momento do evangelho de João. 

• Jesus é o “Filho do Homem”: mostra a origem celeste de Cristo e de sua 
missão de revelar Deus. 

• Essa missão possui o momento mais intenso no instante da morte do Filho. 

• Essa morte é o retorno triunfante ao Pai, o término da missão de Jesus. 

• Nesse momento, Jesus revela o amor misericordioso de Deus ao mundo. 

 



• A missão de Jesus é tornar conhecido o nome de Deus: é para isso que 
Jesus é enviado. 

• Os que acolhem o Filho e nele creem entram em contato com Deus. 

• A missão do Filho não é realizar as promessas a Israel, mas é revelar a toda 
humanidade a face do Deus invisível. 

• O Espírito Santo possui um papel decisivo nessa missão. 

• Para João, as missões de Jesus, do Espírito Santo, chamado de Paráclito, e 
da comunidade estão estreitamente ligadas entre si, pois são, na verdade, 
uma só: 
• Jesus é enviado pelo Pai, a fim de testemunhar a respeito do Pai e realizar a sua obra. 

• O Paráclito é enviado tanto pelo Pai como também pelo Filho para dar testemunho 
de Jesus. 

• E, enfim, os discípulos são enviados por Jesus para fazerem como ele fez.  



• “Dessa maneira, como Ele é testemunha do mistério do Pai, 

assim os discípulos são testemunhas da morte e ressurreição do 

Senhor até que Ele retorne. Cumprir essa missão não é tarefa 

opcional, mas parte integrante da identidade cristã, porque é a 

extensão testemunhal da vocação mesma.” (Documento de 

Aparecida, 144). 

 


