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Deus tem um plano para salvar o mundo inteiro. Por isso, Ele deu o Seu 
único filho Jesus Cristo como expiação para a humanidade. 

João 3:16 “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna.” 
Jesus estava na terra para executar duas terefas. Primeira: ser o grande 
sacrifício expiatório na cruz para tirar todos os pecados da humanidade. 
Segunda: fazer discípulos que se tornassem capazes de fazer discipulos 
para que todos eles fossem seguidores de Jesus e assim, estabelecer a igreja 
que proclama na Terra a boa notícia da crucificação e ressurreição de Jesus. 
Esta segunda tarefa é um mandamento que Jesus ortogou depois da sua 
ressurreição. Ele deixou isso muito claro aos seus discípulos: Eu fiz de 
vocês meus discípulos, agora é a vez de vocês discipularem outros. É a 
última grande comissão de Jesus aos seus discípulos apresentada nos quatro 
Evangelhos. 
Mateus 28:19-20 
“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;  
Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis 
que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 
Amém.”  
 
Marcos 16:15-16 
“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 
Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será 
condenado.” 

O Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos são um e o mesmo livro 
originalmente. As últimas palavras de Jesus estão escritas no livro de Atos. 

Atos 1:8 
“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e 
ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e 
Samaria, e até aos confins da terra.” 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/3/16
http://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/28/19-20
http://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/16/15-16


João 20:21-23 
“Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco; assim como o Pai 
me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou 
sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. «queles a quem 
perdoardes os pecados lhes são perdoados; e àqueles a quem os retiverdes 
lhes são retidos.” 

É muito claro, a partir destas quatro escrituras biblicas, que Jesus deu a 
ordenança para que seus discípulos fossem e fizessem discípulos. Esta é a 
grande comissão aos seus discípulos, mas com uma novidade: Fazei 
discípulos de toda a humanidade, de todos os povos e nações. Porque Jesus 
morreu na cruz como sacrifício de expiação por toda a humanidade. E essa 
boa notícia de sua morte e ressurreição deve ser anunciada para o mundo 
inteiro e deve ser formados discipulos de todos os povos e nações. Assim, a 
glória de Deus se espalha sobre toda a terra para honra de seu santo nome.  
Discipulado e missão, ou evangelização, sempre trabalham juntos. Primeiro 
eu vou dar algumas definições de palavras que serão usadas aqui.  
Evangelismo: "Proclamar a mensagem de Jesus Cristo em seu próprio 
ambiente, língua e cultura com o objetivo de que as pessoas se 
arrependam do pecado e do mundo e se tornem seguidores de Jesus 
tendo-o como Senhor e Salvador de suas vidas." 
Missões: "Proclamar a mensagem de Jesus Cristo fora do seu próprio 
ambiente, língua e cultura com o objetivo de que as pessoas se 
arrependam do pecado e do mundo e se tornem seguidores de Jesus 
tendo-o como Senhor e Salvador de suas vidas." 
Discipulado: "Restaurar a imagem e semelhança de Deus na vida de 
pessoas, imagem que a humanidade tinha originalmente no Jardim do 
Éden e que foi removida pelo pecado e pelo mundo. O objetivo é que as 
pessoas, em palavras e ações, se tornem verdadeiros seguidores de Jesus 
Cristo. Sejam cada um: Um cristão que dá frutos ." 

Resumido. 
Evangelismo ou Missão é tirar o homem do mundo e cologar ele no reino 
de Deus. 
Discipulado é remover o mundo da vida do cristão e substituí-lo pela 
vontade de Deus. 
A diferença entre evangelismo e missões é que o evangelismo é feito em 
sua própria cultura enquanto que missão é realizada fora da sua própria 
cultura, ou seja, é transcultural. Evangelismo quer dizer que você proclama 
a mensagem de Deus em seu próprio país, na sua própria língua com os 



costumes e hábitos da sua vida diária. Missão transcultural é proclamar a 
mensagem de Deus em um país diferente, em uma língua estrangeira, com 
costumes e hábitos que são diferentes dos comuns à sua vida cotidiana. 
Jesus deu uma mensagem clara aos seus discípulos, que era necessário se 
evangelizar em seu próprio contexto, Jerusalém e Judéia, mas também 
deveriam fazer missões fora da sua cultura própria, missões transculturais, 
isto é, em Samaria e até os confins da terra. 
Não se fz missões tão somente atraves do anúncio da boa notícia da 
crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus, por isso Jesus 
deu aos seus discípulos a ordem de fazer de todos os povos e nações 
discípulos. Ninguém está excluído ou descartado para se tornar um 
discípulo de Jesus. Todos são chamados para este propósito. Jovens e 
velhos, homens e mulheres, ricos e pobres, inteligentes e mentalmente 
debilitados, saudáveis e doentes, nativos e imigrantes, todos. 
Primeiro, precisamos saber como fazer missão transcultural. O livro de 
Atos é o manual perfeito para a missão transcultural. Atos nos mostra oito 
princípios para fazer missões transculturais. 

Como fazer missão transcultural conforme a Bíblia com base no livro 
de Atos. 

1: Através do poder do Espírito Santo, pois Jesus disse aos seus 
discípulos “ eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai, porém, 
na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder” (Lucas 
24:49). Então, Jesus ensina claramente que antes de tudo o discípulo 
precisa ser batizado com o Espírito Santo para então poder levar a 
mensagem. Sem o batismo com o Espírito Santo dificilmente se obterá 
fruto. Portanto, é indispensável, que o Espírito Santo seja presente na 
missão transcultural. Um exemplo disso é a história do crescimento do 
evangelho no Brasil por meio de missionários cheios do Espírito Santo. 

2: Pode-se pregar as mais importantes e fundamentais mensagens do 
Evangelho na língua portuguesa para o povo chinês, mas isso não terá 
efeito, pois sem entendimento não há eficácia na pregação. Na pregação de 
Pedro, observa-se que um milagre ocorreu, quando muitas pessoas de 
várias nações, com diferentes línguas (alguns estudiosos contabilizam 40 
línguas diferentes) entenderam a mensagem em seu próprio idioma pregada 
por Pedro em apenas um idioma. Isso se deu pois os apóstolos não teriam 
como aprender todas as línguas naquele instante, mas o missionário pode e 
deve aprender a língua do povo ao qual vai se dirigir, assim como Paulo 
aprendeu a língua dos povos aos quais se dirigia diretamente  em suas 
cartas, a língua grega. 



3: O Evangelho precisa ser pregado de tal forma a ser entendido na 
cultura em que é pregado. Paulo destaca em suas cartas que os costumes 
hebraicos, como guardar o sábado, não seriam aplicados aos gentios. A 
verdade Bíblica precisa ser mantida e os costumes dos povos em foco 
considerados com sabedoria divina quando na pregação do Evangelho. Em 
Gálatas 2:7-10 e Atos 15:1-34 se observa que a missão para os gentios 
deveria ser livre da cultura judaica. A missão deveria transmitir o 
Evangelho e não a cultura judaica às nações. 

4: O conhecimento bíblico é imprescindível para o missionário. 
Vemos isto através da vida do missionário Apólo em Atos 18:24-28, onde 
com grande conhecimento bíblico ele podia convencer e ganhar muitos 
para Cristo. 

5: Não só pregar, mas também manifestar visívelmente o reino de 
Deus com sinais e maravilhas. Atos 3:6 

6: Quando Jesus chama Paulo, ele declara que mostraria a ele o quanto 
importa sofrer pelo Evangelho (Atos 9:15-16). Se há algo que se tem 
certeza na obra de um missionário é que este irá sofrer. A obra de Deus 
implica sofrimento. Isso pode ser explicado por várias razões: o 
missionário é apartado de sua família, povo, língua, alimentação peculiar, 
enfim, de tudo que aprendeu a apreciar e gostar ao seu redor; Sendo 
estrangeiro em uma terra estranha sofrerá injustiças, perseguições, 
dificuldades, discriminações, problemas sociais, pois é um estrangeiro; 
quem deseja pregar o Evangelho lutará contra o reino das trevas, satanás 
odeia missionários e se levanta com toda a fúria e poder que tem contra o 
missionário; Deus sempre nos prova para saber o quanto desejamos a 
vitória, Ele não dá vitórias sem lutas, Deus prova nosso compromisso, 
nosso amor nosso caráter. Missão tem bastante sofrimento. 

7: Para ser missionário transcultural é preciso ter algo de aventureiro, 
valente, pioneiro e corajoso dentro de si, em seu coração pelo poder de 
Deus. Podemos ver isso ilustrado na vida de Paulo na carta aos Romanos 
quando ele apresenta seu ministério, Romanos 15:18-21.  

8: Missão transcultural é para todos quantos creem no poder do 
Espírito Santo. Atos 2:7, 8. Quem é batizado com o Espírito Santo é capaz 
de fazer missão transcultural. 
Depois de ter feito missão transcultural e as pessoas de outra cultura terem 
ouvindo e aceitado a Jesus como Senhor e Salvador em sua própria língua 
então nós precisamos fazer deles, agora, discípulos de Jesus. 
Como discípular alguém de uma cultura diferente da sua própria cultura? 



A fundação necessária é a mesma que a de missões transculturais, mas 
vamos mergulhar mais profundo. Vamos novamente para o livro de Atos 
que é o manual para missão transculturais e discipulado. 
No livro de Atos, vemos que irmão Felipe foi o primeiro missionário fora do 
seu próprio contexto que pregava as boas novas do evangelho. Ele é o 
primeiro que saiu de Jerusalém e Judéia para ir a Samaria. Atos 8:4-25. 
O ministério transcultural e o discipulado de Felipe para os samaritanos foi 
como segue: 
Atos 8:5-8 
“E, descendo Felipe à cidade de Samaria lhes pregava a Cristo. E as 
multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque 
ouviam e viam os sinais que ele fazia; Pois que os espíritos imundos 
saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz; e muitos 
paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela 
cidade.” 
Em toda a Bíblia temos este método de sucesso para o ministério. Pregação 
(palavras), juntamente com a manifestação de milagres e sinais (ações). 
Vemos este método para o sucesso no ministério de Jesus em Mateus 
4:23-25 e de Paulo em  Romanos 15:18-21 (no Antigo Testamento na vida 
de Moisés, Elias e Eliseu). 
O método para o sucesso no ministério de missão e evangelização é uma 
pregação onde o alvo é que os ouvintes ouçam a mensagem. Sinais e 
maravilhas são destinados para os espectadores verem a manifestação do 
Reino. Deus quer que Sua mensagem sempre seja confirmada ao mundo. O 
Reino de Deus é de força e graça. 



Método de Sucesso Para a  
Missão e o Evangelismo 
Mateus 4:23-25, Atos 8:5-8 e Romanos 15:18-21 

Missionário   Meios   Grupo alvo 
Pregação           Palavras   Ouvir 
Sinais e maravilhas Ações   Ver   

Portanto, devemos ser batizados com o Espírito Santo. Porque somente 
através do batismo do Espírito Santo nós seremos capazes de obter os dons do 
Espírito Santo. É necessário pregar a boa notícia do Evangelho com sinais e 
maravilhas para confirmar aos nossos ouvintes que, ouvindo e vendo a 
mensagem de Deus, hão de crer em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor 
pessoal. 
Isto é fazer missões bem sucedidas, agora é importante vermos como Felipe 
fez discipulado com sucesso. 
Atos 8:12 
“Mas, como cressem em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de 
Deus, e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como 
mulheres.” 
Felipe, depois de ter evangelizado, também fez o discipulado ao ensinar 
discipulando através da pregação da palavra de Deus. Em sua pregação, ele 
passou a ensinar duas disciplinas. O primeiro tópico disciplinar é o reino de 
Deus e o segundo tópico é o nome de Jesus, lemos isso em Atos 8:12. Ensinar 
sobre o reino de Deus  é ensinar os mandamentos de Deus e ensinar sobre o  
nome de Jesus é ensinar sobre a vida de Jesus Cristo. Discipulado é ensinar os 
mandamentos de Deus, como se deve viver, e ensinar sobre a vida de Jesus 
para que a pessoa possa seguir Jesus tendo-o como o Salvador e Senhor em 
sua vida. 
O resultado foi que os homens e mulheres na cidade de Samaria se tornaram 
discípulos de Jesus Cristo, portanto eles foram batizados. 



Método de Sucesso Para o 
Discipulado 

Atos 8:12 

Pregação 
Ensinamento 

  

   
 Reino de Deus    Nome de Jesus 

 Mandamentos de Deus   Vida de Jesus 

Batismo 
Discípulos de Jesus 


