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Todos temos uma 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. 



POR QUE A IGREJA EXISTE 



Entendendo a separação 



pois todos 
pecaram e estão 
destituídos da 
glória de Deus, 

Rm 3.23 



A restauração 



Antes vocês nem sequer 
eram povo, mas agora são 

povo de Deus; não 
haviam recebido 

misericórdia, mas agora a 
receberam. 

1Pe 2.10 



O QUE A IGREJA FAZ 



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. 



Duas palavras 



Deus lhe respondeu: eu 
serei contigo; e este será o 
sinal de que eu te enviei: 

depois de haveres tirado o 
povo do Egito, servireis a 

Deus neste monte. 
Ex 3.12 RA 



Deus afirmou: Eu estarei 
com você. Esta é a prova de 
que sou eu quem o envia: 
quando você tirar o povo 
do Egito, vocês prestarão 
culto a Deus neste monte.  

Ex 3.12 NVI 



e eles creram. Quando o 
povo soube que o 

Senhor decidira vir em 
auxílio deles e tinha visto 
a sua opressão, curvou-

se em adoração.  Ex 4.31 



Não te prostrarás diante deles 
nem lhes prestarás culto, porque 
eu, o Senhor teu Deus, sou Deus 

zeloso, que castigo os filhos 
pelos pecados de seus pais até a 

terceira e quarta geração 
daqueles que me desprezam,  

Ex 20.5 



 vendo isto, Simão Pedro 
prostrou-se aos pés de 
Jesus, dizendo: senhor, 

retira-te de mim, 
porque sou pecador. 

Lc 5.8 



 10  para que ao nome de 
Jesus se dobre todo joelho, 

no céu, na terra e debaixo da 
terra, 11  e toda língua 

confesse que Jesus Cristo é o 
Senhor, para a glória de Deus 

Pai.  Fp 2 



 Assim, meus amados, como 
sempre vocês obedeceram, não 

apenas em minha presença, 
porém muito mais agora na 

minha ausência, ponham em 
ação a salvação de vocês com 

temor e tremor,   
Fp 2.12 



PARA QUEM É A IGREJA 



6  para o louvor da sua 
gloriosa graça, a qual nos deu 

gratuitamente no Amado.  
12  a fim de que nós, os que 

primeiro esperamos em Cristo, 
sejamos para o louvor da sua 

glória.   
Ef 1 



que é a garantia da 
nossa herança até a 

redenção daqueles que 
pertencem a Deus, para 
o louvor da sua glória.    

Ef 1.14 



41  Eu não aceito glória dos 
homens, 44  Como vocês 
podem crer, se aceitam 

glória uns dos outros, mas 
não procuram a glória que 

vem do Deus único?    

Jo 5 



Acaso busco eu agora a 
aprovação dos homens ou a 
de Deus? Ou estou tentando 

agradar a homens? Se eu 
ainda estivesse procurando 

agradar a homens, não seria 
servo de Cristo.    

Gl 1.10 



CONCLUSÃO 



Nossa missão é 
servir e honrar 

a Deus e... 
  


