
Redimir as almas dos homens era o propósito completo de Jesus 
ao vir à Terra. "Porque o Filho do homem veio salvar o que se 
havia perdido" (Mateus 18:11).  
 
Então, Ele transmitiu este mesmo objetivo aos Seus discípulos, 
dizendo-lhes: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de 
homens" (Mateus 4:19).  
 
Mais tarde, o Apóstolo Paulo afirmou que o ministério de levar as 
pessoas a Deus foi transmitido a todos aqueles que forem salvos 
em Cristo (a igreja). Ele escreveu: "Deus ... nos reconciliou 
consigo mesmo através de Jesus Cristo, e nos deu o ministério 
da reconciliação" (2 Coríntios 5:18).  
 
Portanto, trazer almas para o Reino de Deus, é o propósito de todo 
crente, não apenas dos pastores e líderes. 

 
Nos domingos anteriores vimos que Temos um DNA missionário e 
queTodos somos missionários. Foram os temas das duas últimas 
pregações.  
 
Hoje, quero partir da premissa de que nossa casa é o berço da 
Igreja missionária. 
 
 

Missões II 
Missões Começa em Casa 

 
Mateus 7.24-29 

 
24 Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as 
põe em prática, será comparado a um homem prudente, que 
edificou a casa sobre a rocha. 
 
25 E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os 
ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa; contudo 
não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. 
 
26 Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as 
põe em prática, será comparado a um homem insensato, que 
edificou a sua casa sobre a areia. 
 



27 E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os 
ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu; 
e grande foi a sua queda. 
 
28 Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se 
maravilhavam da sua doutrina; 
 
29 porque as ensinava como tendo autoridade, e não como 
os escribas. 

 

Nossas atitudes com os de casa, devem conter os ensinamentos de 

Cristo nos evangelhos. Assim começamos a fazer missões.  

Precisamos construir nosso lar sobre a Palavra de Deus, a rocha 

que é capaz de suportar as tempestades, as enchentes e os 

vendavais que a vida se encarregará de trazer. 

 

1. Temos que proporcionar alívio aos que amamos 

Vinde a mim vos que estais cansados e sobrecarregados e eu 

vos aliviarei.... 

. Proporcionar paz e alívio ao invés de brigas e mais acusações. 

. Proporcionar o descanso ao invés de sobrecarga, sendo parceiros 

em tudo. 

. Perdoar ao invés de condenar. 

A parábola do filho pródigo trás a grande lição do amor 

incondicional de um pai, capaz de perdoar um filho rebelde, ao 

ponto de restitui-lo a uma condição que ele mesmo rejeitou. 

 

2. Temos que orar pelos que amamos 

Orai uns pelos outros, carregai as cargas uns dos outros... 

. Orar pelo bem,  

. Orar pela conversão,  

. Orar pela cura,  

. Orar pela libertação,  



. Orar pela paz no coração...jamais desejar o mal, cultivar rancor, 

alimentar sentimento de vingança.  

 

3. Temos que ensinar o caminho do Senhor às nossas crianças 

e aos nossos jovens  

. Ensinando-os a orar 

. Ensinando-os a ler e a entender a Palavra 

. Ensinando-os sobre quem é o nosso Senhor Jesus Cristo 

. Preparando nossos filhos para serem frutíferos na igreja e para o 

chamado ministerial 

. Incentivando-os a ser cidadãos frutíferos na sociedade 

 

4. Temos que disponibilizar nossa casa para a obra de Deus 

. Para a realização das células 

. Para os encontros de discipulado 

. Para reuniões de liderança (quando líderes) 

. Para eventos evangelísticos 

 

Conclusão 

No meio de uma geração pecaminosa, devemos declarar e viver 

como Josué: ....mas, eu e minha casa serviremos ao Senhor! 

Tome essa decisão e essa postura hoje! Decida restaurar seu 

casamento, os relacionamentos com filhos, netos, enteados.... 

Decida que sua casa será um lugar aprazível ao Espírito Santo e 

aberta à Palavra e à obra de Deus! 


