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 Do Autor
Prezado leitor, Graça e Paz por parte de Jesus Cristo!
O conteúdo desta matéria de estudo, tem o objetivo e propósito principal, abordar
claramente
te assuntos e temas no que diz respeito à obra missionária,
missionária obra esta que
esta no coração de Deus, pois é um projeto Dele próprio para que nós, hoje Seus
discípulos, possamos ganhar o mundo para Ele.
Ele
Para isto foi estudado, e tem seu conteúdo principal extraído
extraído da Bíblia Sagrada. A
fonte de auxilio para estudo e criação deste teve a colaboração de sites pessoais
diretamente ligados aos ensinamentos
ensinamento da Palavra de Deus (via online - vide Fonte),
Fonte para que
tivéssemos em mãos um conteúdo dinâmico, simples e legível
legível ao entendimento, afim
de que possamos compreender de forma clara e eficaz a respeito do que queremos
estudar aqui.
Não tem finalidade alguma de afligir, denegrir, restringir, agredir qualquer tipo de fé ou
credo religioso e/ou político, mas sim, tem como
como objetivo principal abordar ao leitor
quanto ao foco temático que é a abordagem da disciplina de toda a obra que envolve
Missões, isto é, o Ide,, mandamento deixado por Jesus.
Ao Senhor nosso Deus toda honra e toda glória!
Bom aproveitamento de estudo.
Rondilei
ondilei Júlio Paixão
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 Prefácio
Você já deve ter ouvido alguém falar em algum culto, escola dominical, palestra,
estudo bíblico ou peça teatral, que Missão está no coração de Deus,, certo?
Pois é! Esta é realmente uma frase correta, e, que se observarmos atentamente,
atentamente
causa em nós certo alerta, comoção e impacto espiritual no coração.
Missão não nasceu ontem, nem há um mês, ou há um ano, nem há um ou dois
séculos atrás. Antes mesmo de Jesus nascer como homem, alguns profetas no Antigo
Testamento
nto já anunciavam a primeira vinda do Messias ao mundo, ouvindo a voz de
Deus, e proclamando o que o próprio Deus lhes ordenara a falar ao povo. Então nasce
Jesus anunciando Seu
eu evangelho de boas novas, evangelho de salvação, evangelho
único e verdadeiro que
ue salva e liberta o homem do pecado e o conduz a vida eterna.
eterna
Depois que Jesus morreu e ressuscitou, esta
e
missão Ele próprio outorgou a nós. Isto
ficou nítido, claro, quando Ele apareceu ressurreto aos onze discípulos (Judas já havia
morrido) dizendo: “Ide
e por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.” (Marcos
16:15)
Hoje, somos nós os apóstolos, seguidores de Jesus,
Jesus e esta incumbência do Ide, cabe
a nós. Será que estamos de alguma forma fazendo o Ide de Jesus? Pregando Seu
evangelho como assim Ele nos mandou?
Temos que dar continuidade a Atos dos Apóstolos,
Apóstolos, assim como fez no início Pedro,
Thiago, Lucas, João, Mateus, Paulo, Silas,
Silas, quem te ganhou para Cristo e muitos
outros que trabalharam e ainda hoje trabalham de alguma maneira para que almas
sejam
am rendidas e salvas por Cristo.
Missões é um projeto de Deus para salvar a humanidade; está no coração de Deus, e
tem que estar também no nosso.

Miss
Missão,
um projeto de Deus para ganhar o mundo
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 Textos Bíblicos
a) Isaías 6:8
8 - Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por
nós? Então disse eu: Eis-me
me aqui, envia-me
envia
a mim.
b) Isaías 61:1
1 - O espírito do Senhor Deus
eus está sobre mim; porque o Senhor me ungiu, para pregar
boas novas aos mansos; enviou-me
enviou
a restaurar os contritos de coração, a proclamar
liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos;
c) Mateus 28:19-20
20
19 - Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os
batizando os em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo;
20 - Ensinando-os
os a guardar todas
todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu
estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.
d) Marcos 16:15
15 - E disse-lhes:
lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
e) Lucas 10:1-2
1 - E depois disto designou o Senhor
Senhor ainda outros setenta, e mandou-os
mandou
adiante da
sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir.

2 - E dizia-lhes:
lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos; rogai,
pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara.
f) Atos 1:8
8 - Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis
ser
testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da
terra.

g) Atos 9:15
15 - Disse-lhe,
lhe, porém, o Senhor: Vai, porque
porque este é para mim um vaso escolhido, para
levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel.

h) Romanos 10:13-18
10:13
13 - Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
14 - Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? e como crerão naquele de
quem não ouviram? e como ouvirão, se não há quem pregue?
15 - E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os
pés dos que anunciam o evangelho de paz; dos que trazem alegres novas de boas
coisas.
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16 - Mas nem todos têm obedecido ao evangelho; pois Isaías diz: Senhor, quem creu
na nossa pregação?
17 - De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
18 - Mas digo: Porventura não ouviram? Sim, por certo, pois Por toda a terra saiu a
voz deles, E as suas palavras até aos confins do mundo.

 O Ide Começa Dentro de Casa
Pense você comigo. Tem como irmos
ir
de forma direta ao
o campo missionário pregar a
Palavra de Deus sendo que eu não prego nem dentro de casa para os meus familiares
que ainda não tem aceitado
itado Jesus?
Pois bem, não tem como. É totalmente sem lógica eu tentar ganhar o mundo pra
Cristo se eu não tento nem ganhar de forma direta os meus familiares, vizinhos,
amigos, colegas de serviço, escolas, etc.
É preciso sim primeiramente termos bons testemunhos
te
de verdadeiros cristãos para
não sermos advertidos vergonhosamente pelos os mesmos ao falarmos de Jesus a
eles. Fale de Jesus sua parentela que não conhece Jesus, para seu vizinho, colega de
serviço ou escola, ao amigo, entre outros que você tem facilidade
facilidade e capacidade de
falar. Expande o evangelho de Cristo através de sua rede social como o Facebook,
Instagram, Twitter,, etc. Talvez tiramos horas do nosso dia para bater papos nas redes
sociais, rimos, alegramo-nos,
nos, postamos até mesmo coisas que não agradam ao
Senhor, mas sequer tiramos um minuto para falar ou postar um “Jesus te ama!”,
“Jesus quer te salvar!”, ou um versículo da Palavra de Deus.
Vamos atentar mais para o ide de Jesus. Talvez falamos ou pensamos todos os dias,
“Maranata, ora vem Senhor
Senh Jesus!”, “Volta logo Jesus!”, esquecendo
ndo-nos de que
Jesus disse que enquanto o evangelho não fosse expandido a todos Ele não voltaria
para buscar Sua igreja (“E
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo,
em testemunho a todas as nações, e então
ent virá o fim.” Mateus 24:14).

Missão: Preguemos
mos o evangelho a toda criatura, começando por nossos lares
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 O Que Fazer Diante Deste Projeto de Deus?
Deus
No Antigo Testamento, encontramos alguns versículos
versí
que já dão ênfases que
lembram bem de perto o tema Missão, como por exemplo Isaías 6:8, 61:1, 12:4, 34-1;
Salmos 2:8, entre outros.
Notifica-se
se então aqui, que Missão já era um projeto que Deus tinha para repassar ao
homem para que pudessemos abençoar
abençoar e salvar vidas através do evangelho de
Jesus.
Em Gêneses encontramos a história de que o homem pecou contra o Senhor, e
distanciou-se
se assim de Deus por causa de seu pecado, mas Deus com Seu amor e
misericórdia enviou Jesus para que através do Seu sacrifício
sacrifício da cruz pudessemos ser
salvo através da aceitação do mesmo.
Há ainda hoje, em pleno século XXI,, pessoas que nunca ouvirão falar do amor de
Jesus, de Seu sacrifício remidor. Temos então, a iucumbencia de irmos de alguma
forma até essas vidas, anunciar o evangelho de Cristo, obedecendo o Ide de Jesus.
Talves você esteja perguntando como você pode atravessar fronteiras sem ter a
mínima condição financeira para que tal coisa aconteça.
Missão, não esta ligado apenas no ato de ir. Ir é o chamado direto.. Talves
Talv você não
tenha a condição de ir diretamente ao campo missionário, mas pode ajudar aos
missionários que estão em campo de alguma forma. Vejamos algumas delas:
a) Contribuição Financeira:
Financeira O campo missionário é grande. É muito
dificultoso trabalhar sem verbas
verba financeiras, pois o missionário em campo
também tem que comprar, comer, pagar passagens, etc., tem seu gasto,
ainda mais se tratando de estar em terras diferentes, em outras cidades,
cida
estados e/ou países. Sua oferta alçada é muito importante para a
sobrevivencia
ncia de um trabalho missionário.
Oferta alçada não é a sobra, mas o que você pode contribuir com amor à
obra de Deus, lembrando-se
lembrando se daquele irmão ou irmã que está com ou longe
de sua familia em território diferente, muito das vezes em território até que
não
ão aceita em suas leis o anuúncio da palavra de Deus como na Coréia do
Norte e Índia por exemplo.

Quando se fala em Missões, infelizmente a realidade de algumas igrejas atualmente é esta
est
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Além deste itens do gastos do próprio missionário, muitas igrejas
igreja que são
levantadas dependem ainda da construção de templos para que seus
novos convertidos se reúnam e anunciem naquele local a expansão do
nome de Jesus.
b) Contribuição Alimentícia e Agasalhamento:
Agasalhamento O missionário precisa
também alimentar-se.
alimentar
Muitos, por falta
alta de apoio em campo tem desistido,
ou passado necessidades neste quesito. É inadimissível que uma
congregação envie um missionário para territórios estrangeiros e não o
apoie materialmente.
Muitas das regiões que precisam ouvir sobre o pão espíritual que é Jesus,
também precisam do pão material para se alimentarem. Quando falamos
em fome, nos vem logo à cabeça o continente africano. Mas não
precisamos ir longe me pensamento, pois em nosso país existem lugares
que ainda precisam ouvir mais sobre Jesus e contam com a pobreza, a
miséria, e a dor em seus estômagos por não terem o que comer durante o
dia.. Um exemplo clássico é o Vale do Jequitinhonha, que é formada pela
união de 80 municípios
munic
agrupados em cinco microrregiões no estado de
Minas Gerais.
Se abençoarmos os nossos missionários com alimentos e agasalhos para
que o mesmo repasse para os necessitados,
necessitados, estamos ajudando de alguma
forma para que o missionário e os necessitados tenham condições de viver
uma vida melhor, falar e ouvirem de Jesus.

“Missão
Missão Internacional Água” projeto criado por igrejas em 2001 que ajuda a levar água potável para
comunidades desfavorecidas ao redor do mundo.

c) Jejum e Oração:
Oração Assim como o trabalho de um missionário em campo
precisa ter um apoio material,
material, também precisa do suporte espiritual. Este
suporte espiritual você pode dar atraves de seu jejum e de sua oração em
favor do campo missionário e suas dificuldades.
Se você não pode ir ao campo, nem dar suporte financeiro ou alimentício, jejue e ore
em favor de pelo menos um missionário, pois Deus sempre estará com ouvidos
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atentos a sua oração e honrará os missionários e seu trabalho como honrou e guardou
Pedro quando foi preso por causa da palavra de Deus (“Pedro,
Pedro, pois, era guardado na
prisão; mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus.” Atos 12:5)..

Se não podemos ir, a oração pelos missionários no campo está ao nosso alcance

d) Cultos Missionários:
Missionários É um culto voltado a Missão para estímulo da obra
missionária, capacitação e evolução alem de glorificação ao nome do
Senhor através dela.
Dê valor aos cultos,
culto palestras e seminários missionários com amor
especial a Deus primeiramente e depois àquelas vidas que estão em
campo pregando e as que precisam serem abrangidas pelo evangelho de
Jesus. Parece que não tem nada a ver sua presença em um culto
missionário, mas se for por amor à disciminação do evangelho de Jesus,
será de grande valia, pois você será mais um que estará adorando a Deus
pela vida dos mesmos.

Quem ama vidas e tem preocupação pela salvação de almas, amam adorar a Deus atravez dos Cultos
de Missão

Lembre-se, o projeto missionário é de Deus,
Deus mas a responsabilidade da prática é
nossa,, seja ela de forma direta (indo ao campo) ou indireta (ajudando materialmente
e/ou espiritualmente).
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 Perseguição Missionária
Em alguns países no mundo, em pleno século XXI, é expressamente proibido a
pregação do Evangelho de Jesus.. Ao ouvirem falar sobre Jesus, é como se tivessem
ouvindo falar sobre um grande inimigo do país, como por exemplo, na Coréia do
Norte.
Um relatório divulgado por ativistas sul-coreanos
sul
de direitos humanos em 2008
denunciou o suposto aumento do número de execuções de cristãos na Coréia do
Norte, algumas delas até em praça públicas.
No documento elaborado pela ONG Comissão Investigativa contra a Humanidade,
estes ativistas afirmaram que uma mulher
mulher foi executada publicamente em um vilarejo
no norte do país, próximo a fronteira da China, apenas pela acusação de ela ter
distribuído Bíblias. Os familiares da mesma (pais, marido e filhos) foram forçados ao
trabalho duro.
A Coréia do Norte é um país muito conhecido pela sua intolerância à religião.
Qualquer religião ou pessoa que fale de Jesus é vista em todo o país como uma
ameaça grave ao estado.
Em 2008, o governo norte-americano
norte americano chegou a afirmar que a posse de uma Bíblia
Sagrada poderia levar uma pessoa à tortura ou o desaparecimento repentino da
mesma.
Mas apesar destas perseguições, os crentes em Cristo praticam secretamente os
cultos em suas casas, e até mesmo em cavernas subterrâneas.


NOTA: Separe um tempo em seu dia hoje e interceda por nossos
nosso irmãos na

Coreia do Norte. É muito difícil ter informações sobre como os cristãos sobrevivem no
país, por isso é necessário que oremos constantemente em favor deles. Aproveite a
oportunidade para mobilizar a sua Igreja para orar nesse propósito.
>> Principais
cipais motivos de oração:
oração
1 - Abertura ao cristianismo;
2 - Salvação, menos de 2% da população é cristã;
cristã
3 - Pela paz, encerramento da corrida nuclear;
4 - Pelo sucessor ao governo;
5 - Pelos missionários.

Na Índia,, há um aumento na quantia de violência perpetrada por Nacionalistas
Hindus contra cristãos,
stãos, reproduzindo os princípios que assentam os conflitos
religiosos: duas crenças distintas.
O aumento da violência anticristã na Índia tem uma relação direta com a ascendência
do Partido Bharatiya Janata (BJP). Incidentes de violência contra os cristãos têm
ocorrido em muitas partes da Índia. É especialmente prevalente nos Estados
de Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh,
Pradesh Madhya Pradeshe Nova Deli.. O Vishva Hindu
Parishad (VHP), o Bajrang Dal,
Dal e os Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) são as
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organizações mais responsáveis
responsáveis pela violência contra os cristãos. Essas
organizações, muitas vezes referidas coletivamente sob o nome de sua organização
encoberta, o Sangh Parivar e meios de comunicação locais estaiveram envolvidos na
promoção de propaganda anticristã em Gujarat. O Sangh Parivar e organizações
relacionadas afirmaram que a violência é uma expressão
expressão de "raiva espontânea" de
"vanvasis" contra "conversões forçadas" através de atividades realizadas pelos
missionários. Estas alegações foram contestadas pelos cristãos, que as descrevem
como uma crença mítica e propaganda da parte de Sangh Parivar; tanto mais, que,
segundo os cristãos, para Sangh Parivar, todas as conversões são uma "ameaça à
unidade nacional".

1- Missionária torturada na Coréia do Norte. 2- Menina cristã queimada durante perseguição religiosa em Orissa,
Orissa na
Índia. 3 – Cristã queimada viva com seu filho. 4 – Queima de Bíblias Sagrada.

Abaixo, o ranking dos 10 países considerados
considerados os mais violentos em perseguição aos
cristãos:

1º

Coréia do Norte

2º

Afeganistão

3º

Arábia Saudita

4º

Somália

5º

Irã

6º

Ilhas Malvinas

7º

Uzbequistão

8º

Iêmen

9º

Iraque

10º

Paquistão
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 O Ide de Jesus
Quando falamos em Missões, lembrmos logo
logo das viajens missionárias de Paulo. Pois
bem, recordando a história, antes de Paulo ser um missionário, Pedro teve relação
direta com a abertura da primeira igreja, a igreja primitiva. Cristo havia falado com Ele
(“Pois
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela; E eu te darei as chaves do reino
dos céus; e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares
na terra será desligado nos céus.”
céus. Mateus 16:18-19).
A igreja de Jesus foi criada por Ele pra além da aodração do nome de Deus, a
pregação do evangelho. Atualmente quantas igrejas não tem preocupação alguma
com isto? Várias delas hoje passam
passam cultos e mais cultos pregando campanhas de
prosperidades e bem estar material e se esquecem de adorar a Deus e muito mais de
pregar a Sua palavra em obediencia do Ide.
A igreja de Jesus tem que ter Missão
Missão como uma marca. Paulo ficou marcado pela
forma como conheceu Jesus já que era um perseguidor dos servos do Senhor, e muito
mais pelas viagens missionárias que fazia, pelo ide de Jesus em Sua vida. Isto ficou
como uma marca de Paulo, que hoje as igrejas tem como exemplo. Paulo percorreu
por quase toda a Ásia, hoje igrejas tem dificuldades de fazer cultos ao ar livre a 50 ou
60 metros de distancia do templo por questões simples que poderiam ser resolvidas a
curto prazo e sem muito esforço.
A igreja hoje tem que amar Missão, tem que ter essa marca, pois é um projeto de
Deus que foi designado a nós que somos sua igreja. Como já citamos acima, não tem
como ir ou preparar quem possa ir, apoie, ore, doe, sustente, financie aos que lá já
estão.
O ide não foi restrito apenas a “fulano” ou “sicrano”. Foi designada
designada a toda a igreja,
pois,, assim como Paulo disse, é uma obrigação de todos os salvos pelo Senhor
Jesus Cristo (“Porque,
Porque, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me
é imposta essa obrigação; e ai de mim, se não anunciar o evangelho!”
evangelho! I Coríntios
9:16).
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 Evangelizar, Ato de Obediência e Amor a Deus
Como já vimos e lemos no início (tópico Textos Bíblicos,
Bíblicos, página 3, subtópicos b e c),
c
podemos
odemos resumir este tópico em dois versículos que nos deixará bem claro o que bem
sabemos, de que, evangelizar é de fato obedecer e ter amor a Deus e Sua palavra.
Relemos abaixo:
“Ide, portanto, 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 vos tenho
ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do
século." (Mateus 28:19-20)
20);
“E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura” (Marcos
16:15).

 Deus Nos
os Chama a Ser Representantes
Repr
de Jesus
A Palavra de Deus diz:
("De
"De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse.
Rogamo-vos,
vos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus.” II Coríntios 5:20).
(“Livra
“Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança,
se os puderes retirar.” Provérbios 24:11).
Provérbios está no está no Antigo Testamento, mas serve para nós hoje. Os
versículos não foram escritos para ficar na história e muito menos para enfeitar a
Bíblia Sagrada. Foram escritos
scritos para serem obedecidos e através dessa obediência o
nome do Senhor Jesus será propagado nas nossas e a outras vidas.
Sabemos que só há unicamente um meio para a salvação: Jesus Cristo
risto. Somente nós
cristãos, temos este pleno conhecimento. Como poderíamos, então, deixar de falar de
Cristo? Tendo conhecimento das motivações anteriores, chegamos à conclusão que o
ato de não evangelizar é um ato de profundo egoísmo, e sendo, assim, um pecado.
Devemos evangelizar porque amamos o nosso próximo e não queremos
queremo vê-lo perdido
eternamente.
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Paulo, dominado por este amor, estava disposto a sacrificar a própria vida na
pregação do evangelho:
"Servindo ao Senhor com toda a humildade, e com muitas lágrimas e tentações, que
("Servindo
pelas ciladas dos judeus me sobrevieram; como
como nada, que útil seja, deixei de vos
anunciar, e ensinar publicamente e pelas casas, testificando, tanto aos judeus como
aos gregos, a conversão a Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
Cristo E agora, eis
que, ligado eu pelo espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de
acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que
me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por
preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que
qu recebi
do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus"
Deus Atos 20:1924).
Nem toda mensagem é evangelística. Muitos tentam evangelizar sem dar ao pecador
a mínima orientação sobre a salvação e como obtê-la. Muitos tentam tornar mais
agradável aos outros a mensagem do Evangelho.
Por isso não falam de pecado, de arrependimento e renúncia. É o pseudo-evangelho
pseudo
das conveniências humanas, da vida sem problemas e da inexistência de crises. Com
isso a igreja cresce, mas as almas continuam perdidas.
Quando Isaías cita que o Senhor o chamou para pregar as boas novas, ele cita que
além das boas novas, foi enviado também para restaurar contritos de coração e
proclamar liberdade a pessoas que estavam presas e assim libertá-las
las (“O espírito do
Senhor Deus
eus está sobre mim; porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos
mansos; enviou-me
me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos
cativos, e a abertura de prisão aos presos;”
presos; Isaías 61:1). Então se for para anunciar o
evangelho, anuncie
ncie sem limites, sem vergonha e com amor. Fale da realidade do pecador
e sua sentença sem medo de retaliações. O pecador não necessita de mensagens de
prosperidade material,, e sim, necessita urgentemente saber onde encaixa sua realidade
espiritual com Deuss e o final da mesma.

Se for pelo evangelho de Cristo, que seja pra falar Dele e sem limites

13

Missões, Um Projeto de Deus Para
ra Ganhar o Mundo

 Tópicos Importantes na Evangelização
Evangelizar não é apenas falar que Deus ama o pecador, virar as costas e ir embora
não. Isto é apenas um ponto importante para
para semeação da palavra. Mas pregar o
Evangelho, evangelizar de fato, tem dois tópicos importantes. Vejamos:
1) Proclamação – Que é a comunicação ao pecador a respeito de sua condição
de escravo do pecado, da natureza e consequência dessa escravidão, do amor
de Deus e Sua providência em Jesus Cristo para salvação deste e da chamada
divina para uma decisão por Cristo Jesus.
2) Integração – Depois da conversão do pecador, este deve ser levado a um
compromisso com o corpo visível de Jesus (a Igreja), onde ele será discipulado
e levado ao desenvolvimento e amadurecimento da sua fé em Cristo Jesus.
Há na Bíblia Sagrado textos claros que falam a respeito do último tópico citado.
citado
Vejamos e leiamos:
"Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para
edificação do corpo de Cristo; até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno
conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da
plenitude de Cristo." (Efésios 4:12-13).

Seja pessoalmente, via telefone ou internet;
internet seja na sua rua, seu bairro, cidade, país, ou continente, mas faça Missão
falando do evangelho de Jesus
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 Música
S.O.S Missões
(Irmãs Leonel)

A África está chorando, a Índia está clamando
na Rússia, a sede é grande
rande para ouvir
ouvi de Jesus.
Na China o Clamor é intenso; Europa reavivamento
A gente precisa se unir pra
ra esse quadro mudar
Não dá pra aguentar, só
ó da pra chorar
não dá pra esperar o tempo passar
Quem ama missões tem paixão no coração.
coração
(Refrão)
E o mundo chora,
dói no meu coração;
eu não posso parar
arar eu tenho que fazer missões.
Olhe à sua volta, o mundo está morrendo
pessoas estão buscando ouvir de Jesus.
Jesus
Vamos abri os olhos e ministrar
ministra Jesus,
este é o novo tempo de trabalharmos para Deus.
Deus
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 Fontes de Pesquisas
quisas e Apoio
- Bíblia Sagrada
- Profecias Bíblicas Cumprindo-se
Cumprindo
e Cumpridas
- https://www.google.com.br/
- http://www.bibliaonline.com.br
- http://missoeseadoracao.net/2010/03/mais-36-versiculos-missionarios
http://missoeseadoracao.net/2010/03/mais
missionarios-em.html
- http://estudos.casadosenhor.com.br/estudo.asp?id=352
http://estudos.casadosenhor.com.br/estudo.asp?id
- http://cantinhodeby.blogspot.com.br/2008/07/o-significado-do-ide-quehttp://cantinhodeby.blogspot.com.br/2008/07/o
-jesus.html
- http://www.terradosmilagres.com.br/index.php/estudos-biblicos/144/1613
http://www.terradosmilagres.com.br/index.php/estudos biblicos/144/1613-licao-16-aconsciencia-do-qideq-de-jesus.html
jesus.html
- http://ideprojetomissoes.blogspot.com.br/2010/02/o-significado-do-ide
http://ideprojetomissoes.blogspot.com.br/2010/02/o
ide-que-jesus.html
- http://irmaoteinho.blogspot.com.br/2010/09/missao-profetica-da-igreja.html
http://irmaoteinho.blogspot.com.br/2010/09/missao
igreja.html
- http://www.cristianismohoje.com.br/materias/missoes
- http://ibpalavradedeus-biazoli.blogspot.com.br/2009/05/estudo
biazoli.blogspot.com.br/2009/05/estudo-biblico--sobremissoes.html
- http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Jequitinhonha
- http://trajetosmissionarios.blogspot.com.br/p/versiculos-biblicos-sobre
http://trajetosmissionarios.blogspot.com.br/p/versiculos
sobre-missoesem.html
- http://noticias.gospelmais.com.br/projeto-missionario-leva-sistema-dehttp://noticias.gospelmais.com.br/projeto
-tratamento-deagua-para-comunidades-desfavorecidas
desfavorecidas-2910.html
- http://www.vagalume.com.br/irmas-leonel/s-o-s-missoes.html#ixzz2ejc1iQUa
http://www.vagalume.com.br/irmas
missoes.html#ixzz2ejc1iQUa
- http://www.divulge-cristao.webnode.com
cristao.webnode.com
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Faça-nos uma visita online e estude:
Divulgue Cristão, o site da Palavra de Deus Explicada

Mais apostilas de estudos bíblicos gratuitos você encontra aqui:
http://www.divulgue
http://www.divulgue-cristao.webnode.com/













A Besta do Apocalipse
e
Profecias Cumprindo-se e Cumpridas
Hinos e Músicas, Erros Teológicos e Imperceptíveis
Datas Especiais e Com
memorativas, Cuidado!
Ele Se Fez Malditos Pa
ara Nos Fazer Benditos
Intimidade Com Deus
Há Poder no Nome e no
n Sangue de Jesus
Heróis da Fé
O Maior Acontecimentto de Todos os Tempos
Hospedando a Arca de
e Deus em Nossas Vidas
De Atos 2... Até Hoje!
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