
 

O Espírito Santo e Missões 

“Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for 
batizado será salvo, mas quem não crer será condenado” (Mc 15.15-16). 

“Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de 
Jerusalém, até que do alto sejais revestidos” (Lc 24.49). 

“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, Samaria e até os 
confins da terra” (Atos 1.8). 

Concluímos nesses versos, que o “Poder do Espírito Santo” é à base da 
Evangelização. Com a ascensão do Senhor Jesus (Atos 1.9-11), os seus 
discípulos foram para Jerusalém e lá esperaram pela promessa do Consolador 
(Atos 1.16). A promessa era o sinal verde para começarem a pregar o 
Evangelho Pleno. Eles receberiam o Espírito que convence o mundo do 
pecado, da justiça, e do juízo. Então, não poderiam sair daquele Cenáculo, 
sem primeiro receberem esse “poder convencedor” que é dado pelo mesmo 
Espírito. 

Diz Byron D. Klaus: “Quando o Espírito Santo vem sobre nós, e nos usa como 
seus instrumentos; esse é o poder que convence homens e mulheres e os leva 
a ver que servir a Jesus é realidade”. 

Missões, é na verdade, o cumprimento do “ide” de Jesus. Por isso deve ser 
feito pela orientação do Espírito. Missão sem o poder do Espírito Santo, é como 
um automóvel sem o seu motor, insuficiente e incapaz de se locomover; é 
como uma flor sem as suas pétalas, “sem vida e deformada” ! a presença do 
Espírito é a única fonte de Poder para o cumprimento da “Grande Comissão” , 
e para confirmação do pleno evangelho de Jesus Cristo. 

É o Espírito Santo quem orienta quando e como realizar missões ! 

Uma grande nota para quem quer ser um missionário: 



 

Você já reparou num semáforo? 

· – vermelho – Proibida passagem 
· – amarelo – Freie / Pare 
· – verde – Siga em frente 

Agora observe o seu significado: 

· – Vinde (Mt 11.28) – Primeiro deve aceitar Jesus. Não pode ir. 
· – Ficai (Lc 24.49) – Espere por ser revestido pelo poder do Espírito. 
· – Ide (Mc 16.25; Atos !.8) – Agora, já revestido, seja um Missionário! 

Esse é o processo que Deus usa para fazer de você um grande missionário. 
Primeiro deve vir para o evangelho, para ser salvo; em seguida deve ficar na 
igreja até que seja revestido do poder do Espírito Santo, e por último, você 
deve “ir” porque agora já está aprovado para pregar o evangelho. 

O Senhor nos alertar a trabalhar espontaneamente enquanto é dia, pois vem a 
noite, quando ninguém mais poderá trabalhar (Jo 9.4). O tempo está curto, a 
vinda do Senhor está próxima; as oportunidades para pregar o evangelho não 
durarão por muito tempo. Por isso o Senhor lhe convida a ser um semeador 
com urgência. Então o que dirás ao Senhor? Diga o que disse o profeta Isaías 
“Eis me aqui, envia-me a mim” (Is 6.8). 

 


