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Feito para uma missFeito para uma missããoo
Jo 17.18Jo 17.18

Assim como me 
enviaste ao mundo, 

eu os enviei ao 
mundo. Jo 17.18



Feito para uma missFeito para uma missããoo
Jo 20.21Jo 20.21



Feito para uma missFeito para uma missããoo
At 20.24At 20.24

Todavia, não me importo, nem 
considero a minha vida de valor 
algum para mim mesmo, se tão-

somente puder terminar a 
corrida e completar o ministério 
que o Senhor Jesus me confiou, 
de testemunhar do evangelho da 

graça de Deus.     At 20.24



Feito para uma missFeito para uma missããoo

O MEU QUINTO 
PROPÓSITO NA VIDA 
É COMPARTILHAR AS 

BOAS NOVAS DE 
DEUS



Feito para uma missFeito para uma missããoo
At 1.8At 1.8



Feito para uma missFeito para uma missããoo
Ef 3.11Ef 3.11



1.a Maneira1.a Maneira

Devo compartilhar com as 
pessoas do meu mundo



Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo        Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo        



Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo       Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo       



Devo compartilhar com as pessoas do meu mundoDevo compartilhar com as pessoas do meu mundo



Devo compartilhar com as pessoas do meu mundoDevo compartilhar com as pessoas do meu mundo



Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo        Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo        

�������������	
����

����

� Literatura
� Capacitação
� Comportamentos
� Criatividade



Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo        Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo        



Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo        Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo        



2.a Maneira2.a Maneira

Devo ter coragem de alcançar os 
que estão à minha volta



Devo ter coragem de alcanDevo ter coragem de alcanççar os que estar os que estãão o 
volta          Rm 8.29volta          Rm 8.29



Devo ter coragem de alcanDevo ter coragem de alcanççar os que estar os que estãão o 
volta          Rm 8.29volta          Rm 8.29
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� Alfabetização de Adultos
� Escola de Artes
� Eventos Evangelísticos
� Programa de Auxílio às Escolas 

Públicas

Devo ter coragem de alcanDevo ter coragem de alcanççar os que estar os que estãão o àà minha volta          Rm 8.29minha volta          Rm 8.29



Devo ter coragem de alcanDevo ter coragem de alcanççar os que estar os que estãão o àà minha volta          Rm 8.29minha volta          Rm 8.29



Devo ter coragem de alcanDevo ter coragem de alcanççar os que ar os que 
estestãão o àà minha volta minha volta 



3.a Maneira3.a Maneira

Devo me preocupar com o 
mundo todo



Devo me preocupar com o mundo todo                           Devo me preocupar com o mundo todo                           
Mc 16.15Mc 16.15



Devo me preocupar com o mundo todo                           Devo me preocupar com o mundo todo                           
Mc 8.35Mc 8.35

Pois quem quiser salvar a 
sua vida, a perderá; mas 
quem perder a sua vida 
por minha causa e pelo 
evangelho, a salvará.

Mc 8.35



ConclusConclusããoo

Feito para uma missão



Feito para uma missFeito para uma missãão                                                     o                                                     
At 13.36At 13.36

“Tendo, pois, Davi 
servido ao propósito 

de Deus em sua 
geração, adormeceu, 

At 13.36



Feito para uma missFeito para uma missãão                                                    o                                                    
Sl 67Sl 67

1 Que Deus tenha misericórdia 
de nós e nos abençoe, e faça 

resplandecer o seu rosto sobre 
nós, 2 para que sejam 

conhecidos na terra os teus 
caminhos, a tua salvação entre 

todas as nações.     Sl 67


