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POR AMOR E PARA AMAR - UMA VIDA DE MISSÃO

Por Ana Duarte

Parte II

Uma vida com missão

Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado 

desde a minha mocidade; que me falta ainda? 

Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, ven-

de tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um 

tesouro no céu; e vem, e segue-me. E o jovem, 

ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque 

possuía muitas propriedades. Disse então Jesus 

aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é 

difícil entrar um rico no reino dos céus. E, outra 

vez vos digo que é mais fácil passar um camelo 

pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico 

no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, 

admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá pois 

salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: 

Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é 

possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-

-lhe: Eis que nós deixamos tudo, e te seguimos; 

que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verda-



de vos digo que vós, que me seguistes, quando, 

na regeneração, o Filho do homem se assentar  

no trono da sua glória, também vos assentareis 

sobre doze tronos, para julgar as doze tribos de 

Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou 

irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou fi-

lhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 

cem vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, 

muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos 

derradeiros serão os primeiros.

Mateus 19:20-30

• O estilo de vida missional fala de um convite: Segue-Me. Dei-

xar tudo, tomar sua cruz, morrer para nossos desejos, e viver 

Cristo.

• Como se manifesta esse SEGUE-ME? - Marcos 18:30 nos dá 

uma pista sobre isso:

•  Ame a Deus;

• Ame ao próximo como a ti mesmo

• A manifestação do teu chamado é um estilo de vida de re-

núncia para amar. Amar a Deus, amar a teu próximo 

• Jesus nos ensina sobre como viver essa realidade:



Mateus 28:18,19 - Portanto ide, fazei discípulos 

de todas as nações, batizando-os em nome do 

Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; Ensinando-

-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho 

mandado; e eis que eu estou convosco todos os 

dias, até a consumação dos séculos. Amém.

• IR: Sair da zona de conforto 

• DISCÍPULOS: Aqueles que viverão a cruz 

• Ensinando a LEI


