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Missão e Recursos 
 

João 17:1-8 
 

Introdução: todos nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso enviou o seu filho Jesus a esse 
mundo para resgatar uma humanidade perdida, e estabelecer o seu Reino. Jesus diz em João 
17:4 que “ele glorificou o Pai na terra, consumando a obra que lhe fora confiada a fazer”. O 
Pai deu uma missão ao Filho, e o Filho glorificou o Pai cumprindo cabalmente essa missão. 

 
Todos nós, como filhos de Deus, também recebemos do Pai Celeste uma missão a ser 
realizada. Nem todos são pastores, nem todos são líderes, mas todos têm uma missão. Não 
importa as habilidades que temos ou as que não temos, a verdade é que Deus tem propósitos 
com todos os seus filhos, e esses propósitos, quando cumpridos, glorificam o Pai. 

 
Não há como fugir dessa verdade: temos uma missão. Agora, existe um outro lado que 
também devemos destacar. No verso 7, Jesus disse que os seus discípulos reconheceram que 
o Pai deu coisas ao Filho para que Ele realizasse a sua obra. Ou seja, o Filho não apenas 
recebeu uma missão, mas também recebeu recursos do Pai para que pudesse realizá-la. 

 
Esse é o aspecto central do nosso estudo. Veremos quais os recursos que o Pai deu ao Filho, 
pois entendemos que os mesmos recursos Ele também nos disponibiliza a fim de que 
cumpramos a nossa missão. Assim sendo, que recursos Deus deu a Jesus? 

 
1. Deus deu autoridade – no verso 2, Jesus diz que o Pai lhe concedeu autoridade sobre toda a 

carne. O primeiro recurso que o Pai deu ao Filho foi autoridade. Nos movemos no mundo do 
espírito pela autoridade espiritual que temos. Sem autoridade espiritual não há como 
avançarmos, é ela que nos chancela nos embates espirituais. Em Mateus 28:18, Jesus diz que 
toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Em Lucas 9:1 Jesus convocou os doze e deu-
lhes poder e autoridade sobre demônios, e para efetuarem curas. Ou seja, do mesmo modo 
como o Pai lhe deu autoridade, Jesus também deu autoridade aos discípulos.  
 
Portanto, quando Deus nos chama e deposita uma missão em nossas mãos, autoridade é o 
primeiro investimento que Ele faz. Sobretudo, autoridade é o direito que temos de fazer, a 
nossa ação é legitimada porque nos foi outorgada pelo Senhor, não nos movemos por 
iniciativa própria, mas estamos respondendo à convocação de Deus. 
 

2. Deus deu palavra – em segundo lugar, no verso 8, Jesus diz que transmitiu aos discípulos as 
palavras que o Pai lhe deu. A Palavra é o argumento de Deus, é a verdade que liberta, ela é o 
próprio Senhor. João diz que “no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo 
era Deus” (1:1). A Palavra de Deus é uma arma de vitória contra o inferno. 
 
Depois de quarenta dias e quarenta noites jejuando no deserto, Jesus foi tentado por satanás, 
quando o seu corpo debilitado sentiu fome. O inimigo fez ofertas a Jesus, ofereceu ao Mestre 
“soluções” que na verdade eram armadilhas que o levariam a sair do centro da vontade do 
Pai. Todas as propostas do adversário foram rechaçadas pelo Senhor que usou a Palavra para 
vencer a tentação, e, por fim, o inimigo vencido e envergonhado pela Palavra, se retirou. 
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3. Deus deu homens – em terceiro lugar, no verso 6, Jesus diz que manifestou o nome do Pai aos 
homens que o Pai lhe deu. Talvez, num primeiro momento não entendamos a necessidade 
que temos de ter pessoas ao nosso lado para cumprirmos a missão do Pai. Interessante que 
Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, também precisou de homens para realizar a obra que 
lhe fora confiada. O Senhor investiu a sua vida num relacionamento com uma equipe de 
homens que iria perpetuar a sua mensagem em todo o planeta.  
 
Lamentavelmente, muitas pessoas, sem essa compreensão, equivocadamente, seguem 
solitárias e rejeitam o relacionamento. Ninguém fará a obra de Deus sozinho, é necessário nos 
abrir para o relacionamento que é uma das bases da edificação da Igreja. Relacionamentos 
saudáveis são abençoadores e constituem-se em poderosas estruturas de edificação. 
Portanto, além de autoridade e Palavra, Deus também dará a você alianças saudáveis no 
Reino, que lhe proporcionarão uma grande conquista. 
 


