
As três perguntas feitas no vídeo foram as seguintes: Qual era um dos sentimentos 
que movia o Apostolo Paulo a pregar ao Romanos? Qual foi a missão dada para o povo de 
Israel, e negligenciada? Qual é a sua missão? 

O conteúdo escrito desta lição serve apenas para complementar o video da célula e 
o video dos líderes. No texto abaixo há uma maior explanação de três, das principais idéias 
citadas no estudo da célula (Paulo como devedor, a missão dada por Deus ao povo de 
Israel, e a Missio Dei).

Os dois primeiro pontos foram citados no vídeo da lição da célula, e o terceiro 
(Missio Dei) será explicado pelo líder na reunião on-line.

1) Paulo como devedor: 

“Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso 
estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me 
envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que 
crê: primeiro do judeu, depois do grego.” Romanos 1:14-16 NVI

John Stott diz que ha duas maneiras de alguém se endividar. A primeira é emprestando 
dinheiro de alguém; a segunda é quando alguém nos da dinheiro para outra pessoa. É ao 
segundo caso que Paulo se refere aqui. Deus havia confiado o evangelho a Paulo como um 
tesouro que ele tinha que entregar em Roma e no mundo inteiro. Ele não podia reter esse 
tesouro. Precisava entregá-lo com fidelidade.

Deus nos confiou sua palavra. Ele nos entregou um tesouro. Precisamos ir e anunciar. 
Sonegar o evangelho é como um crime de apropriação indébita. O evangelho não é para ser 
retido, mas para ser proclamado. Ninguém pode reivindicar o monopólio do evangelho. A 
boa-nova de Deus é para ser repartida. É nossa obrigação fazê-la conhecida de outros. Em 
qualquer lugar do mundo, deixar de pagar uma dívida é considerado vergonhoso. 
Concordo com Charles Erdman quando ele diz que proclamar este evangelho em todo o 
mundo e a toda criatura não é questão de sentimento ou preferência; é obrigação moral; é 
dever sagrado.

Paulo sentia um forte compromisso com a verdade do evangelho "Ai de mim, se não 
pregar o evangelho" (1Co 9.16).  Hernandes Dias Lopes

	 “Paulo continua a falar sobre suas atitudes e razões para o ministério, explicando que ele 
não pregava e ensinava o evangelho por motivos pessoais ou porque a vocação parecia atraente, 
mas porque ele estava sob a obrigação. Quando o Senhor o chamou para a salvação e ao 
apostolado, Paulo estava fazendo nada em prol do evangelho, pelo contrario, fazia de tudo para 
destruí-lo. Ele parece estar dizendo aos Romanos, com efeito, "Não me agradeça por querer 
ministro para você. Embora eu te ame e sinceramente quero visitá-los, eu estava soberanamente 
nomeado para este ministério muito antes de ter um desejo pessoal para ele”. MacArthur

	 Cada crente e obreiro sincero sabe que há momentos, em que o ministério é a sua própria 
recompensa. Há outras vezes, porém, quando o trabalho não parece muito atraente, e ainda 
assim você deve estudar, preparar, ensinar, porque você está sob obrigação para com Deus e 
para aqueles que você está servindo. Cristo é nosso Senhor e nós somos os seus servos.


“Era devedor por todas as gentilezas que tinha recebido, e era devedor por causa da 
obrigação que tinha de lhes pregar. Esta oração tão comprimida significa: "Por tudo o que recebi 
que deles, e sobretudo pelo que é meu dever lhes dar, sinto-me obrigado a todos os homens”. 
Barckley

“Fora-lhe conferido o evangelho para anunciá-lo entre os gentios (11.13,14; cf. Ef 3.1-8).” 
Genebra
	 “Como cristãos, temos a obrigação moral inevitável, uma dívida que temos para com 
os outros, independentemente da sua posição ou circunstâncias forem.” Weslei


“Paulo estava sob a obrigação de pelo menos duas maneiras. Primeiro, ele tinha a 
obrigação de Deus em favor dos gentios. Porque Deus o havia apontado como um apóstolo 



para os gentios (1 Rom:. 5 ;Atos 9:15 ), ele estava sob obrigação divina para ministrar-lhes o 
evangelho. Em segundo lugar, ele tinha uma obrigação, ou da dívida, aos crentes romanos 
diretamente, por causa de sua necessidade espiritual. Esse é o tipo de obrigação de uma 
pessoa tem de alguém cuja casa está pegando fogo ou que está se afogando. Quando 
alguém está em grande perigo e que somos capazes de ajudar, estamos automaticamente e 
imediatamente sob a obrigação de fazer o que pudermos para salvá-lo. Porque os gentios 
incrédulos, como judeus incrédulos, enfrentar a morte espiritual, Paulo foi obrigado a ajudar a 
resgatá-los por meio do evangelho.” MacArthur

2) A missão dada por Deus ao povo de Israel (um Deus missionário no Antigo 
Testamento)

	 Se pensa que o Deus do Antigo testamento foi um Deus somente para o povo de Israel. 
Porque? Porque lembramos do chamado de Abraão, Isaque e Jacó e depois a benção sobre as 
doze tribos e sobre a terra prometida. 

	 Mas cabe lembrar que o AT não começa com Abraão, mas começa com Adão. Não 
existe somente o pacto da aliança, mas antes disso está o pacto da criação. Um Deus 
comprometido não somente com a raça eleita, mas com a raça humana. O AT declara que 
o Deus de Israel é o criador do universo e Ele quer que todo o espirito e toda a 
carne o confesse como Senhor. 

	 O próprio chamado de Abraão, diz assim... ““Então o Senhor disse a Abrão: “Saia da 
sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe 
mostrarei. “Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e 
você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o 
amaldiçoarem; e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados”. Partiu 
Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos 
quando saiu de Harã.”Gênesis 12:1-4 NVI. 

	 Por duas vezes diz, eu te abençoarei e serás uma benção, e depois diz em ti serão 
benditas todas as famílias da terra. Portanto Deus chama Abraão, para sair da sua terra na 
Mesopotâmia, com um propósito, não somente para abençoar Abraão, mas também para 
que ele fosse o canal de benção para toda a humanidade. Para que todas as famílias da 
terra fossem abençoadas. 

A tragédia que lemos no Antigo Testamento sobre Israel é que não cumpriu 
com este propósito.

- temos cumprido o propósito pelo qual Deus nos chamou? 
	 O povo de Israel esqueceu-se que Deus os havia escolhido para abençoarem os demais. 
Se fecharam em seus próprios assuntos e em sua própria historia. Chegaram a perverter as 
verdades sobre o favor divino por favoritismo divino. Que os fez terminar acreditando que eram 
imunes ao juízo de Deus.

	 O que aconteceu com Israel? Ficaram com o cesto de pão somente para eles. Foram 
chamados para alimentarem e abençoarem as nações, e guardaram para eles sozinhos. 

O Senhor os lembrou disso por algumas vezes: “Pede-me, e te darei as nações como 
herança e os confins da terra como tua propriedade.” Salmos 2:8 NVI “Inclinem-se diante 
dele todos os reis, e sirvam-no todas as nações.” Salmos 72:11 NVI 

“ele diz: “Para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos 
de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz 
para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra”.” Isaías 49:6 
NVI. O povo de Deus, que está em Israel, olha para a Babilônia e diz: “restaura a grandeza 
do passado, queremos nos arrepender e voltar, para quê tu, Senhor, nos dê tudo o que o 
pecado nos fez perder”... e o Senhor diz: “é muito pouco isto... é muito pouco o que vocês 
estão pedindo e pensando, também te estabeleci como luz para os Gentios, para que tu 
sejas minhas salvação até os confins da terra”.  
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	 Deus não escolheu o povo de Israel para abençoa-los e que termine a historia. Eles foram 
abençoados como quase nenhum outro povo, mas o seu egoísmo quase os fez perderem a 
benção de Deus. 


“Nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal; 
será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele.” Isaías 2:2 NVI 
Na mente do Deus do Antigo Testamento não estava um povo, estava a raça humana. 

O Deus do Antigo Testamento é um Deus missionário.


Hoje, também nos esquecemos que fomos abençoados para abençoar. Foi assim 
que Israel caiu e que estamos caindo, ficamos com o presente da salvação e não queremos 
compartilhar. Isto também aconteceu no Antigo Testamento, e serve para termos 
cuidado de não cometermos o mesmo pecado.

3) Missio Dei (Todo o crente é missionário, porque Deus é missionário).

“Uma das grandes restaurações em nossos dias tem sido a recuperação da Missio 
Dei. Esse é um termo elegante em latim para o que chamamos de missão de Deus. A palavra 
“Missio” é a palavra latina que significa “enviado”, ou seja, é o “envio” da igreja. Deus é um Deus 
missionário (MOREAU, 2001). E o que queremos dizer é que Deus enviou o Filho. O Filho é 
enviado pelo Deus missionário que por sua vez, também é um missionário. Ele (Jesus) e o 
Pai enviaram o Espírito Santo. O Espírito também é na verdade um Espírito missionário- o 
enviado – enviou ao mundo com um propósito. E como lemos em João 20:21: “Novamente 
Jesus disse: “Paz seja com vocês! Assim como o Pai me enviou, eu os envio””. Somos 
todos enviados! Cada cristão é um enviado. Não há tal coisa como um cristão não-enviado 
que não consegue participar dos propósitos eternos de Deus através da igreja. E todos nós 
devemos estar envolvidos nesta missão! 

Aparentemente, o líder religioso é responsável por tudo e todos. A ideia é bem clara, todos 
devemos estar envolvidos na missão de Deus. Termina-se o monopólio com relação ao trabalho 
missionário e agora todo o membro precisa ser mais ativo dentro do contexto de missão.

A missão é, antes de tudo de Deus: Deus de dentro para fora no mundo por meio do 
Espírito, Deus em Jesus ensinando, curando e salvando. Quase inacreditavelmente, como um ato 
de graça! Não é a Igreja que tem uma missão de salvação para cumprir com o mundo, é a missão 
do Filho e do Espírito através do Pai que inclui a Igreja. A Missio Dei é a nossa missão. 
A Sua missão (missão de Deus) é a sua missão (missão de cada cristão).

Imaginemos o que seria da igreja se os cristãos acreditassem nisso. Johannes Blaw 
(1962) declara que não há outra Igreja, que não a Igreja enviada ao mundo. Somos igreja 
não quando estamos dentro de um edifício, mas quando estamos fora dele.”
http://maisumdiscipulo.com/o-que-e-missio-dei/
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