
O Tema Missionário das Escrituras  

Introdução: 

 https://www.youtube.com/watch?v=zEbu1l22PGA 

 

Leitura bíblica: Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das 

suas mãos.Salmos 19:1 

 

Escritura do Antigo testamento sob a perspectiva de missão 

1. Tudo começa no Genesis  “bereshit” genesis 1.1 

De onde vim? para onde vou? 

A Criação a Partir do Nada 

A maioria das traduções bíblicas traz o primeiro versículo de Gênesis 

1, “Bereshit Bara Elohiym et haShamayim veet haAretz”,  como “No princípio criou 

Deus os céus e a terra”. E realmente, essa seria uma boa tradução para o 

termo “bereshit”, “no princípio”. Porém, ao analisarmos a gramática do hebraico, 

utilizada nos tempo bíblicos, descobrimos que a primeira palavra da Bíblia teria um 

significado um pouco diferente da leitura tradicional. 

 

“Bereshit”, na verdade, pede uma leitura refletiva, que volta a si 

mesma, “bereshit”, “no princípio”, voltando a si mesma, e causando um efeito 

superlativo, “no princípio dos princípios” ou “no mais absoluto princípio”. 

Um acontecimento sem igual, um acontecimento que não há nada que chegue perto 

de se assemelhar em toda a história da existência: Deus, a partir DO NADA traz o 

Universo à Existência! 

 

E esse fato de que Deus é o Criador do universo, faz com que seja impossível 

a total compreensão e o entendimento dos processos que estiveram envolvidos na 

criação deste universo. Nós sabemos que o homem, através da ciência, vem tentando 

descobrir e compreender as origens do cosmos e da terra. Mas o que eu quero que 

você, meu caro leitor, entenda, é que todas essas teorias de um universo auto-gerado 

(onde tudo ocorre por mera coincidência), não conseguem explicar a maravilha, a 

mais bela obra de engenharia que se tem notícia. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/19/1


Toda a perfeição que vemos, seja no mundo astrofísico, no vegetal, no animal 

e seus arranjos e auto-complementos expressam a capacidade ímpar da mente de 

quem os criou 

Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. 

Salmos 19:1 

 

Texto base: Gênesis 1-6 

Deus tem uma missão: glorificar seu próprio nome. Deus tem agido não só no Novo 

Testamento, mas desde a Criação e para entendermos a Missio Dei (Missão Divina) 

precisamos ter quatro princípios em mente: 

 

1) Sola Scriptura: Só as Escrituras podem nos revelar o agir específico e salvífico de 

Deus. As Escrituras nos revelam conceitos como Evangelho e Missões. 

Conceito: o que é o Evangelho? 

Precisamos de um conceito correto do que é o Evangelho, do que são as boas novas. 

O Evangelho é uma boa notícia a respeito da redenção de Deus. 

 

 

16 Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa 

para ensinar, para redargüir, para corrigir, para instruir em 

justiça;2 Timóteo 3:16 

 

Conceito: o que é Missão? 

Missões existem onde não há adoração, pois Deus é essencial e não o homem. 

Quando fazemos de missões um fim em si mesmo, a missão e o homem se tornam 

um alvo de idolatria. 

 

2) Tota Scriptura: Todas as Escrituras nos ensinam sobre a missão divina. O 

Evangelho é a boa nova da salvação que é encontrada em toda a Bíblia, Antigo e 

Novo Testamento. Por todo Velho Testamento o Evangelho é prenunciado. A missão 

de Deus (a glória do seu próprio nome) é proposta desde o início do livro de Gênesis 

e não deve ser limitada a alguns textos isolados da Escritura e nem somente ao Novo 

Testamento. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/19/1
http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/2tm/3/16+


3) Deus é global: A missão de Deus de glorificar Seu nome, envolve todas as nações. 

 

4) Deus é o Deus do Universo: A missão de Deus de glorificar Seu nome será levada 

a cabo, pois poderoso é nosso Deus para cumprir o que propõe para Si próprio. 

Tendo esses princípios em mente, vejamos como Deus conduziu Sua missão através 

de Gênesis: 

 

A missão na criação (Gn 1) 

Deus deu uma missão para o homem em um imperativo de levar a bênção divina do 

jardim para onde o homem fosse. Esse imperativo foi acompanhado da capacitação 

para povoar toda terra. Nós somos chamados a levar a glória de Deus através da 

santidade de nossa santidade, como povo de Deus. 

A missão na queda (Gn 2-4) 

Deus continua sua missão mostrando Graça e Evangelho no meio da narrativa da 

queda, quando Deus vem falar com o homem, Ele pergunta: onde estás? Este é o 

chamado do Evangelho! A graça está presente desde Gênesis 3! Então o “proto-

evangelho” é anunciado primeiramente para a serpente, mas para ela é uma má nova 

e para nós, uma boa nova! 

Como são amplas as evidências do Evangelho em todos os livros da Bíblia. Que 

tenhamos olhos para ver! 

A missão no dilúvio (Gn 6) 

Deus continua sua missão através da vida de Noé, o qual achou graça diante do 

Senhor. No tempo do juízo, Deus preserva seu povo pela graça para continuar a 

missão. E Deus deixa claro que não há uma terceira via. Ou você é a favor da missão 

de Deus (você ajunta) ou você se rebela contra ela (você espalha). Isso é 

exemplificado entre as duas sementes presentes por todo Genesis: serpente e mulher, 

Caim e Abel, Lameque e Enoque, Canaã e Sem. 

Deus promete a vitória da sua missão, prometendo a extinção da Serpente: a exclusão 

de Caim e a servidão de Canaã. Este é o futuro que espera os que não se juntam a 

Deus em sua missão. Contudo, os que se ajuntam a Deus, como Enoque e Adão antes 

da queda, andam com Deus. 

A missão de Deus: a glória de Deus nome 

Por toda história bíblica vemos a humanidade com uma missão, depois Israel com 

uma missão, depois Jesus com uma missão e, por fim, a Igreja com uma missão. 



Nós, a Igreja de Cristo, fomos chamados a continuar a missão de Deus. Quão glorioso 

alvo temos! Mas se você está desanimado saiba disso: a missão de Deus transcende 

nossas fraquezas, pois o Evangelho foi anunciado junto à narrativa da queda, pois o 

Evangelho é para homens caídos, para você! Junte-se a Deus  neste missão de 

glorificar o nome dele por toda terra! 


