
 

 

 

 

 

Sua igreja está envolvida no cumprimento da missão de Deus? 

Pr. Ronald S Carvalho (JAMI-CBN) 

“Não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos.” Atos 4.20 

“Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, 

às quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje.” (Efésios 

2.10). 

 

A área da ação missionária do ministério da igreja local é global. Os crentes e a liderança 

necessitam entender isso. Igreja é organismo vivo guiado pelo Espírito Santo para 

satisfazer a vontade de Deus e para o louvor da Sua glória. 

O serviço da igreja local tem dois âmbitos: o local, dentro das quatro paredes, ou seja, 

atendendo a comunidade dos crentes. Esse trabalho realizado “dentro”, chama-se 

ministério cujo objetivo (Efésios 4.12,13) é a edificação, ou seja, equipar e treinar os 

crentes para que eles desenvolvam a obra do ministério da adoração, ensino, cuidado e 

discipulado. O trabalho realizado “fora” das quatro paredes cujo objetivo é em favor dos 

incrédulos chamamos de missões e evangelismo. O alvo principal é alcançar pessoas que 

ainda não seguem Jesus Cristo como discípulos. E esse trabalho não se restringe apenas 

ao bairro, cidade, país ou população próxima da igreja local. O Senhor Jesus deu-nos a 

tarefa de ir e fazer discípulos Dele entre todas nações da terra. (Mt 28.18-20; Atos 1.8) 

Como envolver a igreja na tarefa missionária global?  

1. Visualizando o tamanho da tarefa (Mateus 9.36-38). Existem mais de 7.5 bilhões 

de pessoas no mundo. Pesquisas missiológicas estimam que mais de 2.8 bilhões 

de pessoas, milhares de grupos étnicos, grupos minoritários, milhares de línguas 

e pessoas têm pouco ou nenhum acesso ao Evangelho de Cristo.  

2. Sendo um pastor e líder que ensina ao povo o propósito da missão de Deus 

segundo a Palavra. A Bíblia mostra-nos o amor e a paixão de Deus pela Sua glória 

entre as nações. 

3. Ensinando sua igreja e cada membro dela a envolver-se efetivamente nas ações 

missionárias da igreja: evangelismo, discipulado, ações de cuidado, intercessão, 

fidelidade na contribuição etc. 

4. Comprometendo sua igreja com a oração e a consagração (Atos 13.1-3). Pela 

oração e jejum a igreja assume um papel ativo com a Grande Comissão. 

 

 



 

 

 

 

 

5. Doando por meio das ofertas missionárias ou adoção missionária. Em Rom. 

15.25-28 vemos o exemplo de igrejas locais que doaram sacrificial e 

generosamente. Não importa o tamanho da igreja ou condição social/financeira, 

todo o corpo deve estar envolvido na propagação do evangelho de Cristo 

contribuindo com seus recursos financeiros, assim, propiciando para que a 

mensagem de Cristo alcance povos de todas nações. Isso deve incluir todas as 

faixas etárias: crianças, jovens, adolescentes, mulheres, homens e idosos, todos 

pela evangelização dos povos e cumprindo o chamado como discípulo de Cristo. 

6. Sendo uma igreja enviadora de missionários (Rom.10.13-15, Atos 13.1-3). 

7. Sendo uma igreja que cuida daquele que vai ao campo. A vida no campo 

missionário é desafiadora, demanda muito mais esforço físico, mental e 

emocional, frequentemente estressante, daí a necessidade do cuidado e apoio 

da parte da igreja para com o missionário e sua família. Demonstre interesse e 

apoio ao ministério missionário. 

8. Usando todos os recursos disponíveis para a mobilização da igreja: vídeos, 

podcast, filmes, livros, banners, powerpoints, momento missionário no culto, 

testemunhos missionários, lives, sermões missionários etc. Dando sempre 

ênfase sobre missões nos cultos, envolvendo as células ou pequenos grupos em 

missões. 

9. Despertando e preparando vocacionados para o ministério para desenvolver 

eficazmente e com fidelidade o chamado de Deus. 

 

O propósito da igreja é adorar a Deus, mas a tarefa primária da igreja é fazer 

discípulos local e até aos confins da terra. (Atos 1.8) 

Missões é prioridade da igreja! Uma estratégia do Espírito para cumprir o 

mandato do Senhor Jesus. (Mt 28.18-20). 

 


