
Igreja Caminho Santo – Estudos para Células 
 

Uma Missão Cheia de Graça 
 

João 17 
 

Introdução: o nosso Deus é Deus de planos, propósitos e projetos. Sabemos, pelas Escrituras, 
que a vinda de Jesus ao mundo não foi obra do acaso. O amor de Deus pela humanidade, fez 
com que planejasse uma forma de resgatar o ser humano. Deus deu ao Filho uma missão cheia 
de graça, o projeto mais fascinante de todos os tempos. 

 
Em João 17:3, Jesus afirma que Ele foi enviado pelo Pai, mostrando que o nosso Deus é um 
Deus missionário. Assim sendo, do mesmo modo como Ele deu uma missão a Jesus, Ele 
também tem uma missão para cada um de nós. No capítulo 17 do Evangelho de João vemos 
uma boa síntese da obra que foi confiada a Jesus. Analisando a missão do seu Filho, 
encontramos aspectos que marcaram o seu projeto. Essa é a proposta do estudo dessa 
semana, ver o que caracterizou a missão do Senhor, pois esses aspectos também devem 
caracterizar a nossa missão, o que fará com que a nossa vida seja marcada pela nobreza de 
estar servindo a Deus. 

 
1. Adoração – no verso 4, Jesus fala o seguinte para o Pai: “Eu te glorifiquei na terra, consumando 

a obra que me confiaste para fazer”. Aqui está a primeira característica do trabalho de Jesus: a 
adoração. A obra realizada por Ele, sobretudo, teve o objetivo de glorificar o Pai. A nossa 
missão não deve ser cumprida meramente pela obrigação, por fazer porque temos que fazer, 
mas porque entendemos que Deus será glorificado. 

 
Repare que Jesus diz que Ele glorificou o Pai por ter cumprido com aquilo que lhe fora 
confiado. Por essa declaração, podemos compreender que o Pai estabeleceu com o Filho uma 
relação de confiança. Deus nos submete a testes confiando-nos responsabilidades, nos dando 
uma missão, e quando somos aprovados, por consumarmos a obra que nos foi confiada, Deus 
é glorificado. Essa verdade deve marcar a nossa vida: Deus é glorificado todas as vezes que 
cumprimos a missão dada por Ele. 

 
2. Ensino – em segundo lugar, no verso 8, vemos que a obra de Jesus foi marcada pelo ensino. 

Jesus disse que transmitiu aos seus discípulos as palavras que Ele recebeu. Isso mostra o 
compromisso do Filho com as ideias do Pai. Jesus não falou a partir dele mesmo, Jesus não 
veio por Ele mesmo, tudo o que saiu de sua vida, de fato, saiu da vida do Pai. Ele foi o grande 
retransmissor do amor de Deus.    

 
Outro lado dessa questão a ser considerado, é que o ensino estabelece a relação do 
discipulado, onde o discípulo recebe os ensinamentos do seu mestre. Jesus disse que 
deveríamos ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, ensinado-os a guardar 
todas as coisas que Ele havia ensinado (Mt 28:19, 20). A missão que o Senhor nos confia, 
obrigatoriamente, nos levará ao relacionamento mestre-discípulo, pois é no discipulado que 
somos moldados no nosso caráter e conformados à imagem de Jesus.  

  
3. Comunhão –  no versículo 12, encontramos mais uma característica da missão de Jesus. Ele diz 

para o Pai que enquanto esteve com os seus discípulos, Ele os guardou e os protegeu. Isso 
enfatiza a comunhão do Senhor com os seus discípulos, pois o estar junto é muito importante 
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dentro desse processo. Veja que não é simplesmente um estar junto por estar junto, mas é 
uma comunhão responsável que produz interesse, zelo, cuidado.  

 
Essa é a razão pela qual Jesus ter falado que os guardou e os protegeu, porque a vida em 
comunhão produz afeto, produz amor que nos leva ao interesse mútuo. Ainda que, num 
primeiro momento, Pedro não tenha cumprido o que falou para Jesus, que morreria por Ele (Lc 
22:33), percebemos na história que a comunhão dos discípulos com o Senhor também 
produziu neles o sentido da entrega. Não podemos esquecer de que Pedro foi fiel a Jesus até a 
sua morte em Roma, assim como os demais discípulos, resultado da comunhão intensa que 
tiveram com o Senhor. 

 
4. Serviço – em quarto lugar, no verso 18, Jesus disse que do mesmo modo que o Pai o enviou, 

Ele enviou os seus discípulos. Aqui está o traço mais marcante da missão de Jesus: o serviço. 
Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir. O nosso Senhor não veio ao mundo a 
passeio, Ele veio trabalhar, veio servir a humanidade, veio fazer aquilo que o homem não tinha 
capacidade para realizar. Esse ponto deve nortear a nossa vida, o serviço nos faz nobre, dá 
sentido à vida. 

 
Portanto, em todo tempo devemos renovar o nosso ânimo por saber que Deus nos deu uma 
missão cheia de graça, colocou em nossas mãos uma tarefa nobre que faz de nós pessoas 
especiais para Ele. E quando realizamos esse serviço, o nosso Deus é glorificado por nós e pelos 
homens que veem as nossas obras (Mt 5:16). 

 
 
 

 

 

 

 

 


