
Missões - I
Um DNA Missionário

João 3.16-21
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 

Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, 
mas tenha a vida eterna.17 Porque Deus enviou o seu Filho ao 

mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o 
mundo fosse salvo por ele.”

João 4.13-15
“Replicou-lhe Jesus: Todo o que beber desta água tornará a ter 

sede;14 mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca 
terá sede; pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele 

uma fonte de água que jorre para a vida eterna.15 Disse-lhe a 
mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha 

sede, nem venha aqui tirá-la”.

Lc19:10
“Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia 

perdido.”
 

Em Jesus Cristo, Deus se fez missionário entre nós: Pregador da 
Palavra e servo dos homens.

E toda Obra de Cristo está baseada no Amor de Deus pela 
humanidade. 

Um amor sem limites, sem precedentes, um amor vivido “...de tal 
maneira...” . Um amor louco “Porque a palavra da cruz é deveras 
loucura para os que perecem; mas para nós, que somos 
salvos, é o poder de Deus”. (1 Co 1.18)

Nos dois textos de João, estão reveladas duas grandes 
necessidades humanas: 

(a) A regeneração – Nicodemos representa todos os que 
precisam nascer de novo. Todos os que vivem presos 
somente à carne e as coisas que a carne cogita.

Nascer do Espírito é passar a ter vida espiritual. É ter 
entendimento das coisas de Deus. É passar a amar a Obra de 
Deus e a Sua Palavra.

É passar a ter uma nova perspectiva sobre o mundo, sobre as 
circunstâncias e sobre as outras pessoas.



É sentirmos repulsa pelo pecado e pelo que representa o 
pecado, mas, ao mesmo tempo, sentirmos compaixão pelo 
pecador. 
 

(b) A Satisfação - A mulher samaritana é a representação natural 
e religiosa de todos aqueles que vivem com sede, mas nunca 
estão satisfeitos.

Por ser desprezada pela sua condição moral, ela buscava 
água sozinha, ao meio dia, não no fim do dia como de 
costume.

Há pessoas que, mesmo sempre tão cercadas por amigos e 
parentes sentem-se sozinhas, insatisfeitas. Por isso buscam 
satisfação adquirindo coisas e cometendo pecados.

Em Jo 4.4, diz que “Era-lhe necessário passar por Samaria” 
Havia uma necessidade naquela mulher pecadora – uma água que 
matasse sua sede. Mas havia também uma necessidade naquele 
homem santo – uma pecadora para ser saciada. O Senhor 
certamente chegou naquele poço primeiro que a mulher

Ele sempre nos encontra primeiro que nós a Ele. Quando você 
chegou aqui, Ele já estava nesse lugar te esperando – Ele quer 
matar a sua sede!

Ele tem a água viva, que embora você não saiba, é o que você está 
procurando!

Não importa onde você more, ou viva, um dia Ele foi ao seu 
encontro para matar a sua sede, por isso você está aqui! “Não 
fostes vós que me escolhestes, antes Eu vos escolhi a vós 
outros...”

Nosso DNA Missionário

Foi por causa dessas duas necessidades humanas que, há 63 
anos, Deus enviou homens de outra nação para o Brasil e no dia 1º 
de julho de 1957 nascia a IDPB.

Missionários norte-americanos trouxeram até nós o Evangelho da 
paz, que mudou nossas vidas, que tem abençoado nossas famílias 
e tem transformados a história de cada um aqui.

O primeiro pregador brasileiro na IDPB, portanto nosso fundador, o 
Apóstolo Raimundo Carneiro Pessoa, o pastor Nonato, deu início a 
primeira igreja do Norte do Brasil, em Borba/AM, no Rio Madeira. 



De lá, até hoje, são centenas de igrejas da IDPB implantadas por 
todo o Brasil, mais de trezentas igrejas espalhadas pelo Amazonas, 
a maioria concentrada em Manaus e pelos interiores há cerca de 50 
igrejas.

Há 62 municípios no Amazonas, isso nos diz que ainda há muito o 
que fazer. Há muitas cidades a serem alcançadas, há muitas 
samaritanas e muitos Nicodemos a serem saciados e regenerados.

Rm 10.11-15 - Porque a Escritura diz: Ninguém que nele crê 
será confundido.12 Porquanto não há distinção entre judeu e 
grego; porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com 

todos os que o invocam.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 falar? e como ouvirão, se não há quem pregue?15 E 

como pregarão, se não forem enviados? assim como está 
escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas!
 
Temos o DNA missionário, e esta grande obra não pode parar.

Há cerca de 13 anos, começamos a enviar missionários para o 
interior do Amazonas e para as capitais do Brasil. Há 8 anos 
começamos a enviar missionários para países da América do Sul. 
Casais, em sua maioria jovens, que ouviram a voz do Senhor e 
disseram sim para Deus “Envia-me a mim”.

Famílias que são enviadas e sustentadas pelos nossos dízimos e 
ofertas, com a finalidade específica de pregar a Palavra e fundar 
novas igrejas.

Mas, como irão se não forem enviadas? Como serão enviadas se 
não disserem sim ao chamado de Deus?

Hoje temos a oportunidade de fazer as duas coisas! Ofertar e dizer 
sim ao Chamado.

Oferta Missionária
Nesse mês de março, teremos 5 domingos. Quero incentivar toda a 
IDPB Cidade Nova a ofertar para Missões em todos os domingos de 
março. Está oferta será entregue ao nosso Distrito, que investirá 
nas obras do interior do Amazonas.

Escola de Missões
Existe um Centro de Treinamento Missionário na IDPB, esperando 
por todos aqueles que recebem o chamado de Deus para missões.


