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Mateus 28.18-20 
 “Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi me dada toda autoridade nos céus e 
na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em 
nome do Pai do filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu 
ordenei a vocês. E eu estarei convosco até o fim dos tempos”. 

 

INTRODUÇÃO: A Grande Comissão foi a última instrução dada por 

Jesus à seus discípulos; para que eles espalhassem seus ensinamentos 
para todas as nações do mundo. Ela se tornou um ponto chave da vida 
Cristã, é o CHAMADO UNIVERSAL DOS SANTOS. Ao longo do tempo 

ouvimos muitos dizerem que não tem chamado, ou que não sabem qual 
o seu dom, seu talento, e acabam sentados no banco da Igreja apenas 
assistindo cultos. Não foi para isto que Deus te salvou! Temos uma 
missão. 
 

1. DEUS AUTORIZOU JESUS A NOS COMISSIONAR? 
Comissionar é confiar algo importante a alguém, e nomear uma pessoa 
para fazer em seu nome. E Jesus nos deu esta autoridade e disse que 
faríamos obras semelhantes as que Ele fez e ainda maiores (Jo 14.12) , 
disse que em Seu nome expulsaríamos demônios, falaríamos novas 
línguas... (Mc. 16.17).  
 

COMPARTILHANDO: Você já fez algo para alguém e esta pessoa lhe 

disse para falar em seu nome: “Diz que foi eu quem falei”, “diz que fui eu 
quem pediu”, “quando chegar lá pode falar em meu nome”. Como foi a 
experiência, você conseguiu êxito no que foi fazer?isto é 
comissionar alguém. 
 

2. O NOSSO CHAMADO NÚMERO 1: “FAZER PARTE DA 

COMISSÃO”: Uma vez que reconhecemos Jesus como nosso salvador, 

permitimos ele entrar em nosso coração e fazer as transformações, 
passamos a integrar esta comissão, este ajuntamento de pessoas que 
tem um chamado exclusivo, que não tem nada haver com cantar, pregar, 
fazer cantina, ficar na porta, é muito mais que isto. É ser o representante 
do próprio Deus aqui na terra! Jesus nos chama a fazer discípulos! 
 

3. TENHO UMA BOA NOVA PRA VOCÊ! Jesus te incluiu em uma 

comissão da qual ele é o próprio líder, e deixou instruções claras para 
cada um de nós. E agora o que vamos fazer? Vamos aprender com o 
mestre a parte que ele esta contando conosco, Nesta série você 
descobrirá exatamente o que fazer na grande comissão. 

 

CONCLUSÃO: Quando ouvimos e atendemos ao chamado do Senhor, 

temos a garantia de que enquanto procedermos conforme sua vontade 
ele estará conosco dia após dia até o fim dos tempos.  

 

 

 

 

 

Nosso pequeno grupo 

QUEBRA GELO: VOCÊ 

SABE QUAL É O SEU 

CHAMADO? PARA QUE 

DEUS TE ESCOLHEU? 

COMPARTILHAR: 

Momento em que se 

deve permitir e motivar 

para que todos possam 

expressar o que estão 

vivendo ou o que 

pensam a respeito do 

tema proposto. 

Valorize com atenção a  

cada participação. 

VAMOS ORAR? 

PEÇA PARA QUE CADA 

UM FAÇA SUA ORAÇÃO 

DE RECONHECIMENTO 

DO SEU CHAMADO 

UNIVERSAL. 

ANÚNCIOS:  

- EBD  
 

- CULTO START (LEVE+1) 
 

- SANTA CEIA 
 

- SEMANA DE LEVAR AS 

DOAÇÕES PARA AS 

CESTAS BÁSICAS: 

 

SABONETE – BISCOITOS 

E PASTA DE DENTE 
 

19 MARÇO: ESCOLA DE 

DISCIPULOS  

NÍVEL I E II 

 

EU, NA GRANDE 
COMISSÃO? 

Parte I 

Pré-Adolescentes / Juniores 

EU TENHO UM CHAMADO! 
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