
FALAR: EIS A NOSSA MISSÃO 

 

 O apóstolo Pedro disse: “Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e 

ouvido.” (At 4:20). Afinal, o que temos visto e ouvido? O próprio Espírito Santo é que 

ilumina o nosso coração (Ef 1:17,18) e abre os nossos ouvidos (Is 50:4,5), para vermos e 

ouvirmos aquilo que Pedro, João e o apóstolo Paulo e tantos outros viram e ouviram no 

passado. Mas para tanto, precisamos ler, e meditar, e praticar a Palavra; só assim 

cumpriremos A MISSÃO. 

 Foi o Senhor que abriu os olhos de Moisés para que ele visse que, se o homem 

praticasse os Seus mandamentos, ele viveria por eles: “Obedeçam aos meus decretos e 

ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor.” (Lv 18:5). 

Por isso o Senhor disse para que Josué não cessasse de falar do livro da Lei (Js 1:8). 

Deus mostrou a Josué que ele e todos os que praticassem os Seus mandamentos seriam 

bem sucedidos. Josué viu a bênção da obediência aos mandamentos do Senhor, por isso 

ele não podia deixar de falar do livro da Lei; essa era a sua missão, pois assim ele faria o 

povo entrar na terra prometida. 

 O profeta Jeremias ficou tão desanimado com a dureza de coração do povo, que ele 

chegou a pensar em não falar mais a Palavra, porém, ele não conseguiu, pois o seu 

coração ardeu como se estivesse queimando: “Então disse eu: Não me lembrarei dele, e 

não falarei mais no seu nome; mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado 

nos meus ossos; Estou exausto tentando contê-lo; já não posso mais!” (Jeremias 20:9). 

Deus o fez ver a desgraça que em breve viria sobre o povo; então ele não podia deixar de 

falar a Palavra; essa era a sua missão: falar a Palavra de Deus! 

 O Senhor abriu também os olhos do apóstolo Paulo para que lhe fosse revelado o 

mistério da sua vontade: “E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu 

bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as 

coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos.” (Ef 1:9,10). E a 

ordem do Senhor dada a Paulo era muito clara: “E disse o Senhor em visão a Paulo: Não 

temas, mas fala, e não te cales; porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para 

te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade.” (At 18:9,10). Portanto, falar era também 

a missão do apóstolo Paulo. 

 Essa é também a nossa missão: falar o evangelho a toda criatura (Mc 16:5. 2 Ts 

2:2). Mas como podemos falar daquilo que não conhecemos, e não compreendemos, e 

não cumprimos? Antes de falar, Deus disse para Josué meditar e praticar a Palavra (Js 

1:8); antes de falar, o Senhor mandou Ezequiel com a Palavra: “E disse-me: Filho do 

homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. 

Então o comi, e era na minha boca doce como o mel... vai aos do cativeiro, aos filhos do 

teu povo, e lhes falarás e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus, quer ouçam quer deixem de 

ouvir.” (Ez 3:3,11). Assim também nós precisamos praticar o fator MP2F, isto é Meditar na 

Palavra, Fazer tudo o que a Palavra diz, e não cessar de Falar a Palavra. 

 Precisamos compreender o quanto é “grande e extensa” a obra que o Senhor nos 

mandou fazer: “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura”; e “ide, faizei 

discípulos de todas as nações...” (Mc 16:15, Mt 28:19); precisamos também compreender 



que é impossível cumprirmos essa missão pelas nossas próprias forças (Ne 4:10 e Jo 

15:5); precisamos ainda compreender que a Palavra de Deus precisa crescer e se 

multiplicar em nossos dias, assim como nos dias de Neemias e nos dias da igreja primitiva 

(Ne 8:1-9 e At 12:24), pois só assim cumpriremos a Missão. 

 Portanto, meus amados irmãos, antes de falarmos, nós também precisamos 

meditar e praticar a Palavra (Js 1:8). “Estamos fazendo uma grande obra”, por isso 

quero desafiar você, em nome de Jesus, a ler, meditar e praticar a Palavra. Participe 

da Maratona de leitura da Bíblica e da EBD – Escola Bíblica Dominical, pois é pela 

Palavra que vem a fé (Rm 10:17); é pela Palavra que vem a sabedoria para a salvação 

(2 Tm 3:15); é pela Palavra que vem o temor a Deus (Dt 31:12,13); é pela Palavra que 

vem a obediência, inclusive a de FALAR o evangelho, “poder de Deus para a 

salvação de todo aquele que crê”, pois essa é a nossa Grande Missão. 
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