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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. 



FUNDAMENTO TEOLÓGICO 



47  e que em seu nome seria 
pregado o arrependimento 
para perdão de pecados a 

todas as nações, 
começando por Jerusalém. 
48  Vocês são testemunhas 

destas coisas.  Lc 24 



Eu lhes envio a 
promessa de meu Pai; 
mas fiquem na cidade 
até serem revestidos 

do poder do alto. 
Lc 24.49 



Deus comunica a Verdade 



...na Sua 
dependência, 

proclamar ao mundo 
Sua Verdade,  



Deus usa pessoas comuns para 
pregar 



...na Sua 
dependência, 

proclamar ao mundo 
Sua Verdade,  



Portanto, que todo Israel 
fique certo disto: Este 
Jesus, a quem vocês 

crucificaram, Deus o fez 
Senhor e Cristo.  

At 2.36 



Os que aceitaram a 
mensagem foram 

batizados, e naquele dia 
houve um acréscimo de 

cerca de três mil 
pessoas.   At 2.41 



Estavam ali Anás, o sumo 
sacerdote, bem como 

Caifás, João, Alexandre e 
todos os que eram da 

família do sumo 
sacerdote.   At 4.6 



Mandaram trazer Pedro e 
João diante deles e 

começaram a interrogá-los: 
Com que poder ou em 
nome de quem vocês 

fizeram isso?    
At 4.7 



Então Pedro, cheio 
do Espírito Santo, 

disse-lhes: 
Autoridades e líderes 

do povo!    
At 4.8 



Vendo a coragem de Pedro e 
de João, e percebendo que 

eram homens comuns e sem 
instrução, ficaram admirados 

e reconheceram que eles 
haviam estado com Jesus. 

At 4.13 



Deus é quem nos capacita 
proclamar 



...na Sua 
dependência, 

proclamar ao mundo 
Sua Verdade,  



Eu lhes envio a 
promessa de meu Pai; 
mas fiquem na cidade 

até serem revestidos do 
poder do alto. 

Lc 24.49 



Sua mensagem deve alcançar o 
mundo 



Cantem ao Senhor 
um novo cântico; 

cantem ao Senhor, 
todos os habitantes 

da terra!  Sl 96.1 



Cantem ao Senhor, 
bendigam o seu 
nome; cada dia 

proclamem a sua 
salvação! Sl 96.2 



Anunciem a sua 
glória entre as 

nações, seus feitos 
maravilhosos entre 

todos os povos!  
Sl 96.3 



Porque o Senhor é 
grande e digno de 
todo louvor, mais 

temível do que todos 
os deuses!  

Sl 96.4 



Todos os deuses das 
nações não passam 

de ídolos, mas o 
Senhor fez os céus. 

Sl 96.5 



e que em seu nome seria 
pregado o arrependimento 
para perdão de pecados a 

todas as nações, 
começando por Jerusalém. 

Lc 24.47 



CONTANDO OS CASOS...  



O que Deus tem feito aqui  
entre nós?  









O que Deus tem feito além de 
nós?  















CONCLUSÃO 



E lhes disse: A colheita é 
grande, mas os trabalhadores 
são poucos. Portanto, peçam 

ao Senhor da colheita que 
mande trabalhadores para a 

sua colheita. 

Lc 10.2 



e eles cantavam um cântico 
novo: Tu és digno de receber 

o livro e de abrir os seus 
selos, pois foste morto, e com 

teu sangue compraste para 
Deus homens de toda tribo, 

língua, povo e nação. 
Ap 5.9 


