OS DISCÍPULOS
Além de continuar Sua missão, Jesus a declarava, praticava, discipulava e comissionava seus seguidores a
fazerem o mesmo. De certa forma, Ele repete o processo do Antigo Testamento: com Sua manifestação pessoal,
com a vocação de alguns indivíduos - os Seus discípulos. Depois formou um grupo decorrente dos testemunhos
destes – a Igreja, para proclamação. Nota-se que é contínua tanto a Sua presença, quanto Sua ação.

Base
 Chamado: Mt. 4.18; 9: 9; 10.1-4; Mc. 1.16-20; Lc. 5.1-11; Jo. 1.39-42
 Ensino: Mt. 4. 23 a Mt. 28. 17; Mc. 1.21 a 16.13; Lc. 4.16 a 24: 43; Jô. 1. 43 a 21. 14
 Treinamento: Mt. 4. 23 a Mt. 28. 17; Mc. 1.21 a 16.13; Lc. 4.16 a 24. 43; Jô. 1. 43 a 21. 14
 Envio: Mt. 10.5-15; 28.19-20; Mc. 16.15-18; Lc. 24.44-49

Os discípulos tiveram um treinamento de excelência, direto da fonte pessoal de Deus - Jesus. Eles ouviram, viram,
e agiram com Jesus. É certo que muitas coisas não foram a princípio tão compreensíveis aos seus entendimentos e
corações, mas no devido tempo, Jesus lhes esclareceu, e eles assumiram que eram perpetuadores da missão de
Jesus e de Sua proclamação.
É também notório que Deus trabalhou em cada um deles, especificamente, em suas potencialidades e
personalidades, assim como faz conosco hoje - Suas testemunhas.

ATOS DO ESPÍRITO SANTO
Com a morte de Jesus, os discípulos ainda perplexos e atônitos com os acontecimentos, apresentaram uma
mistura de sentimentos: medo, insegurança, desconfiança, frustração, tristeza, ficaram reunidos.
A ação de Deus é maravilhosa em socorrê-los neste momento, o que destaca mais um sinal da presença de Deus
com Seus filhos no exercício da missão, juntamente com Sua própria ação na missão.
Ele os confortou, orientou e acentuou a comissão dada anteriormente.
Nessa etapa da Missão, a presença da Trindade com Seus vocacionados é manifestada em outra pessoa da
trindade – o Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho. Sua presença contínua na missão.
Os discípulos, então, saem e iniciam a nova etapa de seus ministérios e proclamação - a Igreja da época, pela ação
do Espírito Santo, resplandecendo e anunciando a todos os povos a mensagem de Jesus, o evangelho das boas
novas, cumprindo assim o propósito universal da missão de Deus.

Base
 Jo 14.16; 16. 7-14; Lc 24.49; At 1.3-8
Assim, podemos notar no Livro de Atos que:
 A Igreja começou com 11 discípulos – At 1.13
 Depois seu crescimento alcançou 3.000 e em seguida mais 5.000 novos convertidos – At 2.41 e 4.4
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