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ECLESIOLOGIA I
Missão da Igreja:

1 – Mandamento Principal da igreja: “Fazei Discípulos”

.

Mateus 28.19-20 “ Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o
fim dos tempos” ( NVI)
Há uma ordem expressa neste texto que é embasada diretamente pela autoridade de Cristo “...Toda a
autoridade me foi dada no céu e na terra”. Jesus sustenta a missão da igreja em si mesmo que é ressurreto e
exaltado. É interessante notar que ao se referir à igreja Ele chama essa responsabilidade
e autoridade para si desde seu início, quando a institui diante da afirmação de ser o
Messias (Mt 16:16-19).
A ordem dada por Jesus é composta por um imperativo, “fazei discípulos”. Em torno
deste mandamento há uma estrutura gramatical apoiada por adjetivos verbais
demostrando que a ordem foi para FAZER DISCÍPULOS, e a maneira como isso
seria possível seria indo, batizando e ensinando.
A igreja existe, portanto, para cumprir duas funções fundamentais: a evangelização (fazer discípulos,
indo) e a edificação (batizando e ensinando). Por sua vez, essas funções respondem duas perguntas essenciais:
“porque a igreja existe no mundo? e segunda: “porque a igreja existe como comunidade congregada?”.
2 – Funções Fundamentais ao fazer discípulos: “Evangelização e Edificação”

.

A evangelização e a edificação são funções distintas, mas não podem ser tratadas separadamente porque
se inter-relacionam dependendo diretamente uma da outra.
Isso é visto com clareza no N.T. quando a igreja se inicia após o Pentecostes (At 2). Os apóstolos saíam em
evangelização, sem perder uma oportunidade de falar de Cristo (At 3.1-11) e na medida que surgiam discípulos,
o ensino era aplicado (At 4:1-2).
Gene Getz em seu livro Igreja: Forma e Essência apresenta um quadro que define bem a missão da igreja à
luz desse texto.
EVANGELIZAÇÃO

EDIFICAÇÃO

Indo - fazei discípulos
Porque a igreja existe no mundo?
Funções e
Resultados e
diretrizes
objetivos
Declarar
Muitos creram
Falar
A Palavra do Senhor
se multiplicava
Proclamar
Pregar
Alguns foram
persuadidos
Testificar
Etc.
Etc.
Ama o teu próximo como
Para que...
a ti mesmo
glorifiquem
a Deus no dia
Mantém exemplar
da visitação
o procedimento
entre os gentios

Batizando - ensinando-lhes
Porque a igreja existe como comunidade congregada?
Funções e
Resultados e
diretrizes
objetivos
Batizar
Tinham uma só
mente
Ensinar
Tinham um só
coração e
Incentivar
alma
Fortalecer
Estavam sendo
Relatar
edificados
Etc.
Etc.
Consolai-vos
uns aos outros
Edificai-vos
reciprocamente
A fim de que
Advertindo e
apresentemos
ensinando
todo
a todo homem
homem perfeito
em Cristo.

3 – A Extensão da Missão da igreja

.

Nos textos paralelos de Mateus 28.19-20, encontra-se a extensão da
missão da igreja, “Ide por todo o mundo, pregai a toda criatura” ( Mc 16:15 );
“...sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda Judeia e Samaria e
até aos confins da terra” ( At 1:8 ); “... e que em seu nome se pregasse
arrependimento para remissão de pecados, a todas as nações, começando em
Jerusalém”( Lc 24:46-47 ).
O Novo Testamento mostra que o cumprimento desse mandamento de
evangelização e edificação tem um valor igual ao de levá-lo a toda criatura. O apóstolo Paulo em sua epístola
aos Romanos afirma ser devedor de pregar o evangelho a vários grupos de pessoas diferentes em lugares
diferentes (1:14).
Portanto, a extensão da missão da igreja deve levá-la a um envolvimento global, ultrapassando os limites
geográficos através de uma estratégia que envolva o maior número de pessoas possíveis.
4 – O Processo da Missão da igreja

.

Efésios 4.11-16 apresenta uma base bíblica clara do processo da missão da igreja
O propósito do envolvimento do corpo que visa o cumprimento da missão de Cristo à igreja tem como
alvo principal o aperfeiçoamento dos crentes. Essa palavra segundo Francis Foulks dá a idéia de “levar os santos
a tornarem-se aptos para o desempenho de suas funções no Corpo, sem deixar implícita uma restauração de
um estado desordenado.” Alcançar tal condição leva-os ao propósito de habilitá-los para o desempenho de seu
serviço e a edificação do corpo. Isto expressa a verdade bíblica que cada cristão tem um serviço a desempenhar,
uma tarefa e função espiritual no corpo.
Portanto, o discipulado como “uma relação comprometida e pessoal em que um discípulo mais maduro
ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a se aproximarem mais dele e assim se reproduzirem.” (Scott Horell), é
essencial para que a igreja alcance êxito no cumprimento de sua missão.
No livro de Atos, Lucas retrata com muita autoridade esse processo quando dá seus relatórios: “... e
perseveravam na doutrina...todos os que creram estavam juntos...diariamente perseveravam unânimes no
Templo...” ( 2:41-47).
5 – Declarações

.

NOSSA MISSÃO:
Glorificar a Deus, conduzindo pessoas a Cristo, integrando-as à Igreja,
levando-as à maturidade cristã pelo estudo da Palavra, discipulado e prática
de uma verdadeira adoração, visando o alcance da estatura de Cristo.
NOSSA VISÃO:
Vivos em Cristo, vivendo para Ele!
6 – Confissões

.

§ Cremos que a missão da igreja deve refletir o mandamento de Jesus, cumprindo assim a evangelização e
edificação. Entendemos que tudo o que está envolvido neste processo tem início no Corpo de Cristo, que é a
igreja, e progride por meio do serviço de cada salvo.
§ Cremos que a missão da igreja é realizada por todos seus membros, que ao desenvolverem seus dons,
contribuem para edificação do Corpo que produzirá o anuncio do Evangelho às nações, começando por São José
dos Campos.
§ Cremos que o papel da liderança da igreja é edificar o corpo para que ela cumpra com excelência sua missão.

