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A Igreja é a assembleia de 

Deus ao redor de Jesus Cristo 

para cumprir a  

Grande Comissão 
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Sua Missão é Divina  

Atos 

Por que a igreja existe no mundo. 

Epístolas 

Por que a igreja existe como  

comunidade congregada. 



  

Indo – fazei discípulos 
  

Por que a igreja existe no mundo 

  

Batizando – ensinando-lhes 
  

Por que a igreja existe como 

comunidade congregada 

  

  

Funções 

e 

diretrizes 

  

Resultados 

e 

objetivos 

  

Funções 

e 

diretrizes 

  

Resultados 

e 

objetivos 

  

  

Declarar 

Falar 

Proclamar 

Pregar 

Testificar 

Etc. 

  

Muitos creram 

A Palavra se 

multiplicava 

Etc. 

  

       Batizar 

Ensinar 

Incentivar 

Fortalecer 

Relatar 

Etc. 

  

Tinham uma só 

mente, coração e 

alma 

Estavam sendo 

edificados 

Etc. 

  

 A 

 T 

 O 

 S 

  

Ama o teu próximo como a ti mesmo. 

Mantém exemplar o procedimento 

entre os gentios 

  

  
 

Para que... glorifiquem a Deus 

  

Consolai-vos uns aos outros. 

Edificai-vos reciprocamente 

Advertindo e ensinando a todo homem 

  

  
 

A fim de que apresentemos todo 

homem perfeito em Cristo 

 E 

 P 

 Í 

 S 

 T 

 O 

 L 

 A 

 S 

EVANGELIZAÇÃO                             EDIFICAÇÃO 
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E, servindo eles ao Senhor e 

jejuando, disse o Espírito Santo: 

Separai- me, agora, Barnabé e 

Saulo para a obra a que os tenho 

chamado.  

      At 13.2 
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A quem o Espírito Santo revelou a 
sua vontade? Quem eram "eles", as 

pessoas que estavam jejuando e 
orando? 
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Qual o conteúdo da revelação do 
Espírito Santo à Igreja em 

Antioquia? 
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Como foi revelado o chamado de Deus? 
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Quem comissionou os missionários? 
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1) Formada por pessoas “comuns”  

2) Reconhecida como “cristã”  

3) Com visão missionária  

A Igreja em Antioquia 
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5) Que envia missionários  

4) Guiada pelo Espírito Santo 

A Igreja em Antioquia 
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Quem encontrou os Manuscritos do Mar Morto? 

Quem ensinou teologia  a Martinho Lutero e inspirou sua  

tradução do N.T. grego? 

Quem visitou Dwight Moody em uma sapataria e lhe falou de Cristo? 

Quem foi a esposa de Charles Spurgeon? 

Quem foi a senhora que pregou fielmente durante 20 anos  

a Billy Graham? 

Quem financiou o ministério de Willian Carey na Índia? 

Quem confortou o apóstolo Paulo naquele calabouço romano  

quando ele escreveu sua última carta a Timóteo? 

Quem ajudou Charles Wesley a trilhar seu caminho como  

compositor de hinos? 

Quem foram os pais do profeta Daniel? 

Para refletir: 
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“Chamado missionário não é 

um ato voluntário, é uma 

obediência à visão do 

Senhor”.  

     John Stott 
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A igreja que ouvirá mais 

claramente a direção do 

Espírito na tarefa missionária 

será aquela que estiver 

consagrada à oração, ensino, 

serviço e compromisso com 

o Senhor. 
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Por que a igreja existe como  

comunidade congregada. 

Qual é e Meta? 
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Até que todos cheguemos à unidade da fé 
e do pleno conhecimento do Filho de 
Deus, à perfeita varonilidade, à medida 
da estatura da plenitude de Cristo, para 
que não mais sejamos como meninos, 
agitados de um lado para outro e levados 
ao redor por todo vento de doutrina, pela 
artimanha dos homens, pela astúcia com 
que induzem ao erro. 
      Ef 4.13-14 
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Mas, seguindo a verdade em amor, 
cresçamos em tudo naquele que é a 
cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem 
ajustado e consolidado pelo auxílio de 
toda junta, segundo a justa cooperação de 
cada parte, efetua o seu próprio aumento 
para a edificação de si mesmo em amor. 
      Ef 3.15-16 
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A Meta é alcançada através do 

Crescimento! 
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Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça,  
Cristo. (v.15)  

O corpo efetua o seu próprio aumento para  
a edificação de si mesmo em amor. (v.16) 
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O Crescimento acontece através de  
dois  fatores: 

• Unidade da Fé 
 
• Conhecimento do Filho de Deus 
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Para que não mais sejamos como 
meninos, agitados de um lado para 
outro e levados ao redor por todo 
vento de doutrina, pela artimanha 
dos homens, pela astúcia com que 
induzem ao erro.  
      Ef 4.14 
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Mas, seguindo a verdade em 
amor, cresçamos em tudo 
naquele que é a cabeça, Cristo. 
     Ef 4.15 
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Em que contexto acontece o  
crescimento rumo a maturidade? 
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De quem todo o corpo, bem ajustado 
e consolidado pelo auxílio de toda 
junta, segundo a justa cooperação 
de cada parte, efetua o seu próprio 
aumento para a edificação de si 
mesmo em amor. 
      Ef 4.16 
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PROPÓSITO E VALOR  
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