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Introdução 

 O que é missão? Qual o propósito de nossa existência? 

 Qual é a nossa missão? Nossa missão é servir e honrar a 

Deus e, na Sua dependência, proclamar ao mundo Sua 

Verdade, integrar em Sua Família os que crêem, reproduzir 

neles o caráter de Jesus Cristo e equipá-los para Seu Serviço. 

 

I – Servir e honrar a Deus 

 Duas palavras que falam da nossa tarefa diante de Deus, 

afinal fomos criado para a Sua glória, deixar evidente quem 

Ele é. Is 43.7 

 Deus vai além e nos torna Sua família e Seu povo Jo 1.12 

 
II – Proclamar ao mundo a mensagem 

 Mundo Jo 3.16; Mc 16.15 

 Verdade  Jo 14.6 e acerca do homem mesmo. 

o Condenação Ef 2.1-3 

o Graça de Deus  Ef 2.4-9 

 

III – Integrar os que creem (WF 6min) 

 Crer – Única condição de desfrutar do plano de Deus, embora 

não seja simplesmente crer, mas em que crer.  

o Ouvir dos fatos 

o Entender os fatos 

o Confiar nos fatos 



 Família – Conversão leva a adoção  Jo 1.12 

 Integrar – tarefa de fazer cada um perceber que é parte do 

povo de deus 

 

IV – Reproduzir o caráter de Jesus Cristo 

 Reproduzir – Não é só perdão Ef 2.10 

 Caráter de Jesus – Transformados à sua semelhança 2Co 

3.18 

 Pedro fala sobre isso 1.15, 18; 2.12; 3.1, 2, 16 

 

V – Equipá-los para o seu serviço (WF 6min) 

 Serviço – A quem cabe? Ef 4.11 

 Equipar – Todos devem ter sua atividade de serviço. 

 
Conclusão 

 Na sua dependência – Se não for pela Graça e ES, não é 

possível, dada a grandeza da obra, a limitação humana, etc 

 Sendo o serviço a Deus, como vamos fazê-lo? 
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 Onde está você? 

o Caráter 

o Serviço 


