
MISSÃO: UMA VISÃO ALÉM DAS FRONTEIRAS. 

TEXTO: ATOS 10. 

 

INTRODUÇÃO 

 Neste primeiro Congresso Internacional de Missões, organizado pela SENAMIC 

(Secretaria Nacional de Missões da ICB), temos a oportunidade de promover um 

necessário intercâmbio entre particularidades regionais e locais, além de analisar e 

refletir sobre a importante temática: MISSÃO, ATÉ OS CONFINS DA TERRA.  

 Entendemos ser este um tema bastante sugestivo que nos convida, mais do que 

nunca, a nos debruçarmos sobre a Palavra, a fim de pensar na ordem de Cristo quanto 

ao propósito e alcance da missão, com implicações na compreensão e definição de 

horizontes geográficos e nos desafios étnicos e culturais da época.  

 Na verdade, a igreja daqueles dias tinha diante de si um projeto ousado, mas 

aparentemente impossível de ser realizado. Nessa perspectiva, podemos imaginar duas 

maneiras prováveis para lidar com esse imperativo: primeira, a igreja poderia pensar na 

insuficiência de contingentes e concluir que a coisa mais lógica seria ficar quieta; arriscar 

seria perigoso; tentar executar a missão dentro desta dinâmica seria flertar com o 

fracasso. Sendo assim, melhor seria adotar um estilo de igreja que se contentasse em 

existir nos termos locais. Ao invés de sair e enfrentar todas as possibilidades de não dar 

certo, a melhor coisa é ficar e viver a comodidade e as certezas da localidade. A 

segunda maneira estaria fundamentada em evidências e argumentos para conquistar o 

mundo com a mensagem do Evangelho. 

  Entre essas possibilidades, a igreja, movida pelo ímpeto do Espírito Santo, optou 

por viver o fascinante projeto de conquistar o mundo com a grandeza do Evangelho de 

Cristo. Nada, por mais absurdo que fosse, impediria o avanço da igreja em terras 

distantes e estranhas.    

 Diante destas certezas, abraçamos um relato feito por Lucas, em seu segundo 

tratado enviado ao seu amigo Teófilo, que descreve de forma expansiva o encontro de 

Cornélio com a Graça redentora de Cristo (Atos 10).  

 

 

 

 



ACONTECIMENTOS   EXTRAORDINÁRIOS - PROPÓSITO E ALCANCE DA MISSÃO 

 A conversão de Cornélio adquire especial conotação no contexto dos 

acontecimentos extraordinários narrados nos quinze primeiros capítulos do livro de 

Atos. Esse significado distinto tem a ver com o propósito e alcance universal da missão. 

 Jesus disse que o testemunho dos Apóstolos, mediante o poder do Espírito 

Santo, seria como um longo caminho a percorrer que começaria em Jerusalém, 

alcançando a Judeia, passando pela Samaria até alcançar os confins da terra. Trata-se, 

portanto, de um movimento cuja dinâmica implicaria em um contínuo atravessar de 

fronteiras.  

 Apesar da igreja ter recebido a ordem de prosseguir até os confins da terra, 

parecia não haver espaço nas ações da igreja para a inclusão de outras terras, de outras 

gentes, de outros povos. Fixar território de esfera local levaria a igreja a um olhar sobre 

espaços e lugares com os quais já estava familiarizada. A zona de conforto missionária, 

certamente, seria o bastante para a vivência do trabalho evangelístico da Igreja. Isto, 

evidentemente, daria a ideia de que viver o processo local da visão missionária 

preencheria todas as expectativas de vida atuante da igreja. Com certeza, tal pensar, 

seria um equívoco com efeitos nocivos e consequências danosas.  A igreja não foi 

designada a uma missão de curto alcance. A igreja recebe a expansão da terra, terra 

habitada, como seu campo de semeadura. Justamente, isso sim é a expansão da obra 

confiada à igreja daqueles dias. O alcance da missão da Igreja era bem mais amplo do 

que o que eles imaginavam. 

 O testemunho e o martírio de Estevão, o ministério de Filipe em Samaria e a 

conversão de Saulo de Tarso são, geralmente, considerados como fatores que 

impulsionaram a avançar para além dos limites de Jerusalém. Os termos de Jerusalém, 

Samaria e aos confins da terra seriam passos dados de forma estratégica, contundo, 

desafiadora.  

 Nessa perspectiva, a conversão de Cornélio é mais do que simples experiência 

individual, pois representa o avançar da igreja a partir do mundo judaico em direção ao 

mundo gentílico. Na casa de Cornélio estava acontecendo manifestações 

extraordinárias do agir do Senhor. Além de revelar intervenções divinas, dava-se início 

projetos de expansão missionária que romperia os limites da racionalidade geográfica. 

Consequentemente, o alcance a setores e espaços diferentes do costumeiro, haveria 

de gerar momentos de grandes conflitos, cujos desdobramentos levariam às decisões 

do Concílio de Jerusalém no cap. 15 de Atos. 

 



VISÃO - COMPREENSÃO E DEFINIÇÃO DE HORIZONTES GEOGRÁFICOS  

 A geografia missionária não segue os parâmetros da racionalidade geográfica. 

A direção do avanço missionário não é determinada pela geografia física. Testemunhar 

em Jerusalém, Judeia, Samaria e em lugares cada vez mais distantes é uma ação que 

requer sensibilidade e discernimento tanto em relação ao mover do Espírito quanto 

diante da realidade ou condição espiritual das pessoas e grupos humanos. O horizonte 

geográfico é o lugar para onde o Espírito Santo deseja levar o missionário a fim os 

homens sejam alcançados com a mensagem do Evangelho. 

 No entanto, ainda que a transposição dos limites da geografia seja 

aparentemente fácil, difícil é transpor os limites das nossas posições, dos nossos 

irredutíveis achismos. Os nossos achismos em dadas situações são bem mais fortes do 

que a orientação escriturística.  As nossas “posições” são tabus que não serão vencidos 

com facilidades. Nosso desafio, antes de qualquer coisa, é estarmos moldados, 

adequados e aptos para lidarmos com a excelência da missão, sem os nossos 

argumentos pessoais. 

 A nossa visão pode estar condicionada pelas cercas embandeiradas que 

separam quintais, mas quando recebemos a visão de Deus e seguimos a direção do 

Espírito somos desafiados e impelidos a transpor fronteiras. A visão que Pedro recebeu 

preparou-lhe a direção necessária para pregar o evangelho aos Gentios.  

 A casa do Cornélio estava sendo visitada pelo Senhor no que diz respeito ao 

projeto de salvação. Muito mais do que uma evangelização familiar, a proposta era uma 

abertura aos povos gentílicos. Não seria fácil a ida da igreja à casa daquele homem. 

Isto, significava muito para os Apóstolos. Eles não entendiam inclusão, pelo menos 

naquele momento, a evangelização aos gentios. 

 Expressões como “... envia mensageiros a Jope e manda chamar a Pedro...” 

soam como gritos aos ouvidos ensurdecidos da Igreja Missionária que se envolve e se 

acomoda em seu espaço/Mundo, mas não consegue erguer os olhos, nem tão pouco 

levantar a cabeça em direções outras que mexam com o seu código de conduta.  

 Espaços geográficos como as terras gentílicas representava uma pauta pouco 

trabalhada, ou quase nada se falava acerca do alcance destes povos, destas terras. O 

alcance, ou seja, a expansão inclusiva da evangelização tem uma máxima: “Ninguém 

fica de fora da evangelização”. Independente de grupos ou etnias, de questões de 

comportamentos e vivências; mesmo que tais comportamentos causem estranhezas em 

nossa cultura religiosa, o que deve prevalecer é a natureza da missão, não as opiniões 

dos missionários. 



DESAFIOS ÉTNICOS E CULTURAIS DA ÉPOCA 

 Um dos principais desafios da Igreja primitiva foi aceitar a integração entre 

cristãos oriundos do judaísmo e convertidos provenientes da cultura gentílica. 

Escrevendo aos efésios, Paulo disse que Cristo aproximou judeus e gentios, 

estabeleceu a paz, derribou a parede de separação, desfez a inimizade, reconciliando 

ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz (Ef 2,13-16). 

 A narrativa da Atos mostra que esse processo aconteceu marcado 

profundamente por dilemas, tensões e conflitos. No cap. 8, notícias do exitoso trabalho 

evangelístico de Filipe em Samaria chegam aos ouvidos da Igreja em Jerusalém que 

decidiu enviar Pedro e João para um trabalho de reconhecimento, visto que “Samaria 

recebera a Palavra de Deus”. Após esse episódio, o Espírito Santo conduziu Filipe ao 

encontro do Eunuco, “alto oficial de Candace, rainha dos etíopes” (Atos 8:27), povo de 

uma cultura distante e diferente. “Então, disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse 

carro e acompanha-o” (Atos 8:29). Observar Filipe aproximando-se do carro é 

contemplar o Evangelho chegando perto e alcançando culturas distantes. Semelhante, 

a cena em Pedro entra na casa de Cornélio (10.25-27) oferece-nos um vislumbre do 

poder de penetração do Evangelho em espaços/ambientes situados além de nossas 

perspectivas ou horizontes. Em todos os episódios mencionados, houve problemas e 

dificuldades a serem superados. 

 Especificamente, Pedro teve que superar suas próprias limitação e dificuldades 

para tornar-se o instrumento de Deus na abertura da porta de salvação aos gênios. 

Afirmações como “coisas comuns e imundas não entrarão em minha boca” dizem muito 

acerca do estado emocional de todos nós. Pedro foi taxativo, apesar de não saber no 

momento o que estava acontecendo. Mas, ele tinha como prática de vida, abstinências 

a certos tipos de alimentos. Essa metáfora diz que em nosso cotidiano temos 

abstinências a certos tipos de práticas e pessoas do nosso dia a dia. Em nossa vida 

normalmente existe uma repulsa a certos tipos de pessoas e estilos de vidas. Não 

trabalhar estas questões em nós, pode resultar em atitudes de aversão e desprezo a 

tais grupos e pessoas.  

 Como chegar na casa de Cornélio de forma espontânea? Seria muito difícil, se 

não houvesse uma ação do Senhor na vida do Apóstolo Pedro, pois a gente se sente 

seguro em olhar, bem mais fixo, para as tradições do que para as manifestações do 

Espírito Santo. Contudo, o que predominava era a soberania do Senhor neste novo 

momento na vida missionária da Igreja. Era o Senhor formando, orientando e 

trabalhando as ações de alcance missionário mais amplo. Ser evangelizador de pessoas 

que não sejam do nosso ciclo de práticas e costumes é tarefa delicada. 



IMPLICAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A igreja sempre demonstrou dificuldades em tentar desvencilhar a natureza da 

missão da natureza do missionário. É necessário um trabalhar do Senhor na vida dos 

missionários. Se assim não for, o missionário, com os seus ranços, pode comprometer 

o sucesso da missão. O missionário precisa estar totalmente livre dos seus achismos e 

opiniões para um perfeito desempenhar da obra missionária. Caso contrário, ele não 

terá condições emocionais para desenvolver uma missão de alcance, aonde o objetivo 

final é introduzir a eficácia do evangelho. 

 Conforme At 9,10-18, Ananias demonstrou hesitação em receber Saulo como 

novo convertido. Seus questionamentos tinham fundamentos; sua argumentação 

justificava o sentimento que ele nutria para com a vida do carrasco Saulo de Tarso. O 

exemplo de Cornélio e Saulo, o clamor do Macedônio são oportunidades de travessias 

(At 16: 9). Conseguir atravessar a linha divisória que separa os povos não é tarefa muito 

fácil; mas, não é impossível. Um grupo desintoxicado dos gases do preconceito 

conseguirá levar com alegria a preciosidade da palavra que liberta aos continentes. 

Caso contrário, tombará em meio ao caminho da missão. Passar a Macedônia tem, a 

meu ver, o pretexto de nos esvaziarmos de nós mesmos em todos os sentidos e em 

todas as dimensões.  

 Deparar-se com um novo cenário de atuação de igreja não tem sido tarefa muito 

fácil. Naqueles dias, as diversidades também era matéria de confrontação. Como ser 

igreja diante destes confrontos? Como ser igreja diante das diversidades culturais e 

étnicas? Quem sabe Atos 19, traga respostas seguras e praticáveis para a igreja.  

 O cenário de convicções religiosas da grande deusa Diana, a deusa dos Efésios, 

(Atos 19:27) não resistiu a dois anos de uma ação orquestrada de evangelização 

intensiva vivida pelo Apóstolo Paulo e cerca de doze crentes que pouco sabiam do 

Espírito Santo (Atos 19). A receita de avanço missionário (Atos 19: 9-11) continua sendo 

a mesma para o sucesso de qualquer missão cristã: aplicação e ministração da palavra, 

perseverança no ensinar e no fazer ouvir acerca de Jesus, sendo corroborado com 

sinais e maravilhas. O resultado final destas ações é termos um grande mover em 

conversão a Cristo e a sua palavra.  

 A cultura religiosa e suas práticas pagãs não resistirão a excelência da palavra 

de ensino, do ensino de Cristo, da Palavra do Senhor; ensinamentos comprometidos 

com a pureza do evangelho. Nada do homem ou das suas ideias; sua instituição não é 

exaltada diante da palavra de Jesus. O que prevalece é o conteúdo daquilo que é 

ensinado com verdade. 



 Conseguir ver que além das fronteiras é necessário, pois existe um campo a ser 

trabalhado. Esse é realmente o segredo da missão e a imperatividade da ordem de 

Cristo. Sem descuidarmos da localidade, a igreja precisa, em caráter urgente, levantar 

os olhos e reunir forças para alcançar aos povos não alcançados.  

 Não podemos, em virtude das particularidades de cada povo, deixá-los excluídos 

dos nossos projetos de missão. É necessário entender que nem sempre o que eu 

considero comum e imundo, tem o mesmo tratamento por parte do Senhor. É fato! 

Posso estar desprezando o que o Senhor levantou como prioridade. Posso qualificar 

como imundo aquilo que o Senhor o qualificou como santo.  

 Frequentemente, os limites das fronteiras e a necessidade de travessia falam 

mais de nós do que deles. A necessidade de incluir pessoas que não apresentam as 

características daqueles que definimos como pessoas a evangelizar, revelam 

sentimentos poucos revelados e trabalhados por nós. Estes sentimentos, quando não 

trabalhados, nos impedem de avançar. Retiram de nós as motivações em espalhar a 

semente do evangelho. Missionários desmotivados deixam de incluir em suas planilhas 

de atuação grupos ou pessoas que não correspondem às suas definições de vida. Ser 

diferente e aprender a evangelizar os diferentes, é conquista de obreiros sarados e 

desintoxicados de conceitos pré-estabelecidos. Atravessar fronteiras precisa ser 

encarado como um desafio constante da igreja e seus obreiros. Se, porventura, existir 

alguma dificuldade em lidar com este desafio, é preciso colocá-la na mesa das decisões 

a fim de que sejam trabalhadas nossas divergências e particularidades.  

 A missão da igreja consiste em romper os obstáculos das fronteiras posto que a 

tenda precisa e deve ser ampliada. (Isaias 54:2-3). O ampliar da tenda sugere superar 

e conquistar limites. A exigência de esforços será presente nestes desafios. Transpor 

limites sugere a necessidade de esforços contra forças contrárias; exige sacrifício sobre-

humano; tudo com o propósito de levar a semente de paz e esperança a povos e gentes 

não alcançados. O que temos representa algo de melhor e necessário para os povos. 

Mesmo em meio as crises de verdades e ensinamentos; mesmo sendo a igreja 

agredida, atacada e perseguida, ela ainda conserva nos seus alforjes a esperança de 

saciar a fome espiritual de todo o mundo.  

 A palavra de ordem ainda é a mesma: IDE... IDE por todo o mundo. Ao sair de 

casa, deixe seus preconceitos e verdades pessoais e leve a excelência do evangelho 

ao mundo. Seja alguém desimpedido, não conduza sentimentos que te façam olhar para 

trás. Tenha objetivos: ganhar o quanto puder para Cristo. Entenda que a sua missão é 

bem maior do que as suas emoções. Confrontos em todas as áreas irão acontecer. Não 

se deixe ser levado por suas emoções. Cumpra o teu ministério com zelo e sabedoria. 


