
A Igreja Missionária II 
 

Missões é uma obra que devemos fazer por amor ao próximo, mas 
principalmente porque amamos a Deus. 
 
O Senhor Jesus é o amado de nossa alma. O que poderíamos fazer 
ou, já estamos fazendo em demonstração desse amor? 
 
PORQUE NÓS AMAMOS A JESUS? 
 
O salmista também tinha várias razões para amar a Deus –  
Sl 116.1,2 - Amo ao Senhor, porque ele ouve a minha voz e a 
minha súplica. Porque inclina para mim o seu ouvido,  
invocá-lo-ei enquanto viver. 
 
O apóstolo Paulo considerou todo o seu glorioso passado como 
perda, para ganhar a Cristo – Fl 3.7,8 - Mas o que para mim era 
lucro passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo; 
sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas 
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; 
pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero 
como refugo, para que possa ganhar a Cristo. 
 
O QUE PODEMOS FAZER PARA DEMONSTRAR NOSSO AMOR 
A DEUS? 
 
(a) Obedecer ao “Ide” de Jesus – Is 6.8 - Depois disto ouvi a voz 
do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem irá por nós? 
Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim.  
 
Mt 28.19,20 - Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 
ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho 
mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a 
consumação dos séculos.  
 
(b) Interceder em favor das pessoas que não O conhecem – 1Tm 
2.1-4 -  Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, 
orações, intercessões, e ações de graças por todos os 
homens, pelos reis, e por todos os que exercem autoridade, 
para que tenhamos uma vida tranqüila e sossegada, em toda a 
piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de 
Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens 
sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 
  
(c) Praticar a Sua Palavra em nossa vida diária – Tg 1.22 - E sede 
cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-
vos a vós mesmos. 



 
(d) Depender d´Ele para tudo – Jo 15.5 - Eu sou a videira; vós 
sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá 
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. 
 
(e) Manter uma vida santa, separada do pecado – 1Jo 3.9 - Aquele 
que é nascido de Deus não peca habitualmente; porque a 
semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no 
pecado, porque é nascido de Deus. 
 
(f) Sendo um cooperador comprometido com a Sua obra –  
1 Co 16.2 - No primeiro dia da semana cada um de vós ponha 
de parte o que puder, conforme tiver prosperado. 
 
2 Co 9.7 - Cada um contribua segundo propôs no seu coração; 
não com tristeza, nem por constrangimento; porque Deus ama 
ao que dá com alegria. 
 
 
ONDE DEUS COLOCOU VOCÊ PARA AMÁ-LO E SERVI-LO? 
 
(a) Na igreja local - Como membro ativo. 
 
(b) Em casa, no trabalho e na escola - Para dá um bom 
testemunho. 
 
(c) Na célula - Cooperando para o seu crescimento, liderando, 
convidando pessoas, discipulando os novos convertidos, 
preparando-se para ser líder 
 
 
COMO DEVEMOS SERVIR A DEUS? 
 
(a) Com alegria – Sl 100.1-5 - Celebrai com júbilo ao Senhor, 
todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria, e 
apresentai-vos a ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus! 
Foi ele quem nos fez, e somos dele; somos o seu povo e 
ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de 
graças, e em seus átrios com louvor; dai-lhe graças e bendizei 
o seu nome. Porque o Senhor é bom; a sua benignidade dura 
para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. 
 
(b) Com humildade – Mt 20.25-28 - Jesus, pois, chamou-os para 
junto de si e lhes disse: Sabeis que os governadores dos 
gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridades 
sobre eles.26 Não será assim entre vós; antes, qualquer que 
entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva;27 
e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso 



servo;28 assim como o Filho do homem não veio para ser 
servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de 
muitos. 
 
(c) Com temor – Sl 2.11 - Servi ao Senhor com temor, e regozijai-
vos com tremor. 
 
(d) De todo o coração – Js 22.5 - Tão-somente tende cuidado de 
guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo 
do Senhor, vos ordenou: que ameis ao Senhor vosso Deus, 
andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus 
mandamentos, e vos apegueis a ele e o sirvais com todo o 
vosso coração e com toda a vossa alma. 

 
(e) Diligentemente, aproveitando o tempo que nos resta – Ef 
5.14,16 - Pelo que diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te 
dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede 
diligentemente como andais, não como néscios, mas como 
sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são 
maus.  
 
Conclusão 
 
Ao crente: 

• Coloque-se à disposição, como Isaías e comprometa-se em 
servir ao Senhor de alguma maneira. 

 
Ao não crente: 
 
Ainda há tempo para servir a Deus. Mas, para isto, é preciso 
entregar sua vida ao Senhor Jesus . Mt 6.19-21 -  Não ajunteis 
para vós tesouros na terra; onde a traça e a ferrugem os 
consomem, e onde os ladrões minam e roubam; mas ajuntai 
para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os 
consumem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque 
onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. 
 
 


