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Conexão com Deus 
 

24 – Abençoadores! – Parte 3 
 

“Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua 
parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te 
mostrarei; de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te 
engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção!” – Gênesis 12:1,2 

 

Introdução 
 

Sugestão de louvor: Pra cumprir Teu chamar – https://www.youtube.com/watch?v=jCW9RNdC0Wo 
 

Quais foram os três imperativos que o Senhor ordenou a Abraão, você se lembra? Primeiro, Deus 
disse: “Sai da tua terra, da tua parentela...” – foi o chamado para a Salvação. Em Gênesis 17:1, Deus 
convoca: “Eu sou o Deus Todo-Poderoso; anda na minha presença e sê perfeito” – foi o chamado 
para o discipulado e a santificação. E no nosso texto base, o chamado para a missão – “Sê tu uma 
bênção!” – Gênesis 12:2. 
 

Assim como Abraão, precisamos compreender que o chamado gracioso do nosso Deus envolve não 
apenas desfrutar de uma salvação que não merecemos – implica em nos tornarmos verdadeiros 
discípulos do Senhor Jesus, conscientes de uma grande missão, uma grande comissão – a de nos 
tornarmos abençoadores! 
 

Somos discípulos em missão! Nós nos conectamos com Deus, andamos na Sua presença para refletir 
o caráter de Cristo e viver uma vida santa, e nos conectamos com as pessoas, para compartilhar o 
Evangelho e abençoá-las com a mesma bênção com a qual fomos aquinhoados. 
 

Veja o exemplo do diácono evangelista, Filipe, em Atos 8:26-38:  
  

a) Ele obedeceu à voz de Deus – Filipe ouviu e obedeceu ao comando do anjo do Senhor;  
b) Ele se dispôs a ir – “Ele se levantou e foi” – Não basta ouvir, tem que se por em movimento; 
c) Teve sensibilidade ao mover do Espírito – O Espírito Santo direciona Filipe com respeito aos 

detalhes da missão;  
d) Teve coragem para fazer coisas inusitadas – Filipe vai para um caminho deserto e corre atrás do 

carro. É preciso perder a vergonha para fazer conexão; 
e) Teve disposição para investir tempo – Filipe sobe ao carro, assenta-se, ouve, fala, explica, investe 

tempo com aquele homem; 
f) Estava capacitado a entregar uma mensagem – Ele não fica no trivial e nas futilidades. Ele se 

conecta para entregar uma mensagem salvadora da parte de Deus.  
 

É importante entender que Deus valoriza, ordena e prepara momentos de conexão. Nós só 
precisamos nos dispor e aproveitar as oportunidades – Gálatas 6:10, Efésios 5:15,16, Colossenses 
4:5, 2 Timóteo 4:2. 
 

1. Conecte-se às pessoas para abençoá-las 
 

Bill Hybell disse certa vez que “os relacionamentos são a ponte pelo qual o evangelho trafega com 
mais facilidade”. A conexão é necessária para que redes de relacionamentos sejam construídas e 
portas de oportunidades espirituais se abram. Muitas pessoas estão aqui na igreja por causa da 
conexão com amigos. Quem sabe, você? 
 

a) A conexão é necessária para salvar vidas – A conexão salva vidas. A conexão de Filipe salvou a 
vida do eunuco e, possivelmente, influenciou o reino da Etiópia. A sua conexão pode salvar a vida 
de alguém. Quantas vezes a oportunidade surge e nós não a aproveitamos? Tenha coragem para 
fazer conexões que podem salvar vidas que estão caminhando para o inferno.  

https://www.youtube.com/watch?v=jCW9RNdC0Wo
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b) A conexão é necessária para o crescimento da igreja – A igreja não cresce onde não existe 
conexão. A igreja pode ter excelentes programas. A igreja pode produzir cultos maravilhosos. A 
igreja pode realizar eventos inesquecíveis. Mas, nada é mais eficiente do que conexão com 
pessoas para conduzir a igreja ao crescimento. Discípulos que se conectam é o grande segredo do 
crescimento da igreja. As conexões atraem pessoas para a igreja. As conexões fazem com que as 
pessoas permaneçam na igreja.  

 

c) A conexão é necessária para o impacto no mundo – Crentes ensimesmados não se conectam e 
não abençoam ninguém. Sem conexão o nosso conhecimento de Deus não irá além de nós 
mesmos. Sem conexão não geraremos uma influência positiva. Sem conexão o amor de Jesus por 
nós não se estenderá aos outros. Faça conexões que geram vida, espalham luz, distribuem 
sorrisos, promovem paz, multiplicam esperança e resultam em salvação. 

 

2. Desenvolva atitudes práticas para abençoar vidas 
 

Deus conta conosco para a expansão do Seu Reino aqui na terra. Para que isso aconteça, precisamos 
redefinir nossos propósitos, reprogramar nossa vida, “reiniciar” nossa prática cristã. Como? 
 

a) Viva um estilo de vida missional – Abrace uma visão diferente. Saia de casa com um propósito 
maior. Tenha o objetivo de fazer missão. Tenha um compromisso de abençoar pessoas. Não saia 
apenas para ganhar dinheiro, ser um excelente profissional e conquistar clientes. Saia para ser um 
missionário de Deus. 
  

b) Cultive amizades autênticas – Faça amigos. Faça amigos fora da igreja. Mas, tenha o objetivo de 
influenciá-los, de atraí-los para Jesus, de trazê-los para a igreja. Veja 1 Coríntios 5:9,10, 6:9-11. 
 

c) Decida discipular alguém – Tome a decisão de assentar-se com alguém para estudar a Palavra. 
Caminhe com alguém. Influencie espiritualmente. Jesus disse: “Ide e fazei discípulos...” 
 

d) Crie um projeto para abençoar o próximo – Os advogados da igreja podem se unir para criar um 
projeto na área de orientação e promoção da justiça. Os médicos da igreja podem criar um 
projeto que abençoe famílias carentes. Os engenheiros da igreja podem criar um projeto para 
melhorar a moradia de pessoas carentes. Os professores da igreja podem criar um projeto de 
alfabetização para pessoas não alfabetizadas. Os assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, 
pedagogos da igreja podem criar um projeto assistencial em sua área da atuação. 
  

e) Desenvolva um plano missional com sua família – Decida ajudar uma família carente. Doe, quem 
sabe, uma cesta básica por mês. Leve ajuda para alguém da favela. Doe roupas, brinquedos, 
cobertores. Consertem a casa de alguém. Limpem a casa de alguém. Seja intencional e passe isto 
para os seus filhos. 
  

f) Faça coisas inusitadas – Compre uma marmita para uma pessoa faminta. Assente-se para 
conversar com um mendigo na praça. Dê atenção para um bêbado. Convide um rico para vir à 
igreja. Peça para orar pelas pessoas que estão em seu entorno, seja na rua, ou no shopping. Fale 
de Jesus para uma pessoa desconhecida. Doe dinheiro para ações missionárias (ops, isto não 
deveria ser inusitado). Se tiver condições, viaje com os médicos e missionários para o Nepal ou 
Moçambique, para abençoar a Casa Nutrir naqueles dois países. 
  

g) Use a tecnologia – Já que usamos a tecnologia para tudo, por que não usá-la para o bem? 
Multiplique coisas boas. Envie mensagens de consolo e esperança. Fale de Jesus através das redes 
de relacionamento. Espalhe as “good news”, no lugar das fake news. 

 

Conclusão 
 

Há muitas maneiras de a gente se conectar com pessoas e ser missional. Sabe qual é a palavra-chave 
para tudo isso? Intencionalidade. Você precisa ser intencional. Sê tu uma bênção! Para isto, faça 
como Jesus: Enxergue, converse, demonstre interesse, importe-se, compadeça-se, confronte, ajude, 
transmita a mensagem da graça de Deus. 


