
A Igreja Missionária 
 

João 15.16 
Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e 
vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto 

permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu 
nome, ele vo-lo conceda. 

 
 
Esta palavra de Jesus aos seus 12 discípulos nos mostra 
claramente que, para alguém tornar-se um ministro do Senhor em 
tempo integral, seja como pastor ou como missionário, deve ser 
fruto de um chamado específico dEle, o nosso Senhor. 
 
Embora a tarefa de evangelizar e discipular seja universal (para 
todos os salvos), o ministério de tempo integral é fruto de uma 
escolha do próprio Cristo Ef 4.10-12 Aquele que desceu é 
também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, 
para cumprir todas as coisas.11 E ele deu uns como 
apóstolos, e outros como profetas, e outros como 
evangelistas, e outros como pastores e mestres,12 tendo em 
vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do 
ministério, para edificação do corpo de Cristo; 
 
Assim, quando alguém recebe o chamado do Senhor para ser 
totalmente envolvido com o ministério (a obra do Espírito Santo 
através da Igreja), deve dizer “Sim! Eis-me aqui Senhor. Usa-me a 
mim!”. Pois a este, Deus jamais desamparará, jamais 
decepcionará. Mc 10.28-30 Pedro começou a dizer-lhe: Eis que 
nós deixamos tudo e te seguimos. 29 Respondeu Jesus: Em 
verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, ou 
irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por 
amor de mim e do evangelho, 30 que não receba cem vezes 
tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e 
filhos, e campos, com perseguições; e no mundo vindouro a 
vida eterna. 
 
Por isso, jamais alguém deveria tornar-se um ministro(a) do 
evangelho sem ter sido chamado(a) por Deus, pois, o Senhor Jesus 
não tem compromisso com o ministério de tais pessoas.  
 
Daí tantos andarem criando artifícios para enredar as pessoas. São 
falsas profecias, falsas revelações, milagres duvidosos, incontáveis 
artimanhas para “arrancar” dinheiro, tantas falsas campanhas de 
oração, tantos jejuns de tolo, etc...e tão pouca profundidade na 
Bíblia.  Hb 5.4,5 Ora, ninguém toma para si esta honra, senão 
quando é chamado por Deus, como o foi Arão. 5 assim também 
Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo 



sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu 
Filho, hoje te gerei; 
 
Como estamos no mês de Missões estaduais, quero me ater ao 
ministério missionário.  
 
Em uma igreja local, nem todos serão chamados para o campo 
missionário para dedicar a vida como missionário em tempo 
integral, no entanto, toda a igreja pode ser uma igreja missionária. 
 
A nossa missão: Ganhar almas, formar discípulos de Cristo, fundar 
novas igrejas locais. 
 
Uma Igreja faz Missões com: 
 
01. Oração At 13.1-4 Ora, na igreja em Antioquia havia profetas 
e mestres, a saber: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de 
Cirene, Manaém, colaço de Herodes o tetrarca, e Saulo. 
2 Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, 
disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a 
obra a que os tenho chamado.3 Então, depois que jejuaram, 
oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram.4 Estes, 
pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selêucia e dali 
navegaram para Chipre. 
 
- Oração com propósitos dados por Deus. 
- Oração pelo bem e pelo crescimento de todo o corpo de Cristo. 
- Oração de batalha espiritual pela comunidade, pela cidade, pelo 
estado, pelo país, pelo mundo. 
 
02. Treinamento 1 Tm 3.8-10 Da mesma forma os diáconos 
sejam sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, 
não cobiçosos de torpe ganância,9 guardando o mistério da fé 
numa consciência pura.10 E também estes sejam primeiro 
provados, depois exercitem o diaconato, se forem 
irrepreensíveis. 
 
- Nos torna humildes 
- Nos torna servos 
- Coloca nossos pés no chão 
- Molda o nosso caráter 
 
03. Desprendimento At 8.3-8;26,27 Saulo porém, assolava a 
igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e 
mulheres, os entregava à prisão. 4 No entanto os que foram 
dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. 5 E 
descendo Filipe à cidade de Samária, pregava-lhes a Cristo. 6 
As multidões escutavam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, 



ouvindo-o e vendo os sinais que operava; 7 pois saíam de 
muitos possessos os espíritos imundos, clamando em alta 
voz; e muitos paralíticos e coxos foram curados; 8 pelo que 
houve grande alegria naquela cidade. 
 
- Prontos para qualquer missão que Deus ordenar 
- Prontos largar coisas, lugares e pessoas para cumprir a ordem 
de Deus 
- Prontos a trocar horas de conforto por trabalho árdua para 
ganhar vidas, fundar igrejas, formar discipulos 
 
26 Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, 
e vai em direção do sul pelo caminho que desce de Jerusalém 
a Gaza, o qual está deserto. 27 E levantou-se e foi; e eis que 
um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos 
etíopes, o qual era superintendente de todos os seus 
tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar, 
 
04. Ofertas 2 Co 9.6-10  Mas digo isto: Aquele que semeia 
pouco, pouco também ceifará; e aquele que semeia em 
abundância, em abundância também ceifará, 7 Cada um 
contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, 
nem por constrangimento; porque Deus ama ao que dá com 
alegria. 8 E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a 
graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, 
abundeis em toda boa obra; 9 conforme está escrito: 
Espalhou, deu aos pobres; a sua justiça permanece para 
sempre.10 Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão 
para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e 
aumentará os frutos da vossa justiça. 
 
- Nossas ofertas e nossos dízimos são os sacrifícios que honram a 
Deus (Pv 3.9) 
- Nossos dízimos repreendem o devorador (proteção) 
- Nossas ofertas aumentam a nossa colheita (prosperidade) 
- Todos na igreja local devem ser ofertantes 
- Ofertamos e devolvemos os dízimos a Deus: 
   1) Para sermos libertos da avareza (o amor ao dinheiro) 
   2) Para sustentar a obra de Deus na terra. 
 
05. Compaixão Mt 9.35-38  E percorria Jesus todas as cidades 
e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do 
reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. 36 
Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque 
andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm 
pastor. 37 Então disse a seus discípulos: Na verdade, a seara 
é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38 Rogai, pois, ao 
Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. 



- Compaixão é colocar-se no lugar do outro 
- É ir até as pessoas que precisam ser salvas, mesmo que elas não 
queiram e nem esteja pensando nisso 
- É fazer esta obra por amor a Deus a ao próximo 
- É alegrar-se com cada alma salva na igreja local e em outras 
igrejas do Reino de Deus 
 
 
Conclusão: 
 
Ser uma igreja missionária é uma questão de escolha, de decisão. 
Decida engajar-se na obra missionária na posição em que você foi 
chamado(a) por Deus. 


