
 

   
Hoje vamos conversar sobre missões. 

Missões está no coração de Deus. Deus amou 

todo o mundo e por isso decidiu estabelecer para 

ele um plano missionário, que tem como ponto 

fundamental o sacrifício de Jesus (João 3.16).  

As bases do plano missionário de Deus 

podem ser encontradas na chamada de Abraão (Gn 

12.3) e também na própria criação do homem. 

Deus disse: “Frutificai e multiplicai-vos, e 

ENCHEI A TERRA” (Gn 1.28).  

Vejamos algumas passagens bíblicas em que 

percebemos missões no coração dos profetas:  

a) Missões no coração de Davi (Sl 2.8 e 

96.31);  

b) Missões no coração de Salomão (Pv 

11.30);  

c) Missões no coração de Isaías (Is 6.8);  

d) Missões no coração de Jeremias (Jr 1.5);  

e) Missões no coração de Jonas (Jn 1.2).  

Missões está no coração de Cristo (Lc 

19.10), Observemos que o Filho de Deus veio a 

este mundo também como um missionário. Veio 

decidido a cumprir uma missão redentora, que 

somente Ele era capaz de efetuar. Todos os 

missionários que existem hoje no mundo nada 

mais fazem do que Seguir-Lhe os passos.  

Jesus viveu sempre em função de missões 

(Mt 4.23-24). Ele ensinou, pregou e curou.  

Ensinando, cuidou da mente humana. 

Pregando, atingiu o coração e as necessidades da 

alma. Curando, deu ao corpo a oportunidade de 

ser também restaurado pelo Salvador.  

A morte de Jesus Cristo foi missionária (Mt 

20.28), pois Ele morreu oferecendo a sua vida em 

resgate de quantos nEle viessem a crer em todos os 

tempos e lugares.  

Jesus, ressurreto, fez missões primeiro e 

depois designou e incentivou os discípulos a 

fazerem o mesmo (Mc 16.15-16).  

Os discípulos fizeram missões em um 

sentido restrito antes do calvário, mas depois da 

ressurreição decidiram alcançar todo o mundo com 

a Palavra do Evangelho. 

 

 

 

 

 

 

 

Em continuação de nosso tema de hoje: 

“missões no coração”, importante falarmos um 

pouco e citarmos passagens bíblicas acerca de 

missões visíveis no coração da Igreja de Atos 

dos Apóstolos, pois vejamos:  

a) Missões no coração de Pedro (Atos 2.39);  

b) Missões no coração de Estevão (Atos 7);  

c) Missões no coração de Filipe (Atos 8.1-

9);  

d) Missões no coração dos cristãos (Atos 

8.1);  

e) Missões no coração de Paulo (Tito 2.11 – 

Rm 10.15).  

Por fim, vamos conversar sobre missões em 

nossos corações, pois sem missões a Igreja nunca 

viverá um crescimento extraordinário.  

A Igreja foi edificada pelo Senhor Jesus (Mt 

16.18), com uma destinação inequívoca, a de ser 

mundial. Ela foi projetada para incluir homens e 

mulheres de todas as raças, tribos, povos línguas e 

de todas as nações deste planeta (Ap 5.9).  

Assim, missões é o segredo para o 

verdadeiro crescimento da Igreja, pois sem 

missões a Igreja seria apenas um amontoado de 

congregações locais, isoladas e distantes uma das 

outras. Mas, com missões a Igreja é uma sucessão 

de comunidades interligadas por todos os 

continentes, cobrindo os quatro cantos da terra e 

impedindo as obras maléficas e destruidoras de 

Satanás.  

Temos que fazer mais missões para 

podermos crescer muito mais.  E a grande pergunta 

de nossa reunião hoje é a seguinte:  

Vamos fazer missões quando?  

Resposta: VAMOS FAZER MISSÕES 

HOJE!!!  
O desafio missionário não pode ser atendido 

depois, amanhã, mais tarde. Seria um erro muito 

grande cruzarmos os braços e nos omitir enquanto 

muitos perecem sem conhecerem a Cristo.  

Devemos despertar para fazer missões 

agora, enquanto é possível. Usemos da liberdade 

que temos para levar a mensagem de salvação e 

liberdade para aqueles que necessitam.  

Missões deve estar em nossos corações. 

 

              
           

 

                 

Missões no Coração! 

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu 

o seu Filho Unigênito, para que todo o que 

nele crer não pereça, mas tenha a vida 

eterna. João 3:16 

Semana 23 à 29 de 

Setembro de 2019. 


