
  

 

 
 

 22 – A IMPORTÂNCIA DA MISSÃO 
 

Quebra gelo: Se você fosse um missionário, para qual país você gostaria de ir cumprir sua missão? 

Compartilhe com o grupo. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Ore agradecendo a Deus pelas incontáveis bênçãos desta semana. 

• Ore suplicando ao Senhor que ele fale aos nossos corações através de sua Palavra. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) 
 

“Assim afirmemos confiantemente: O Senhor é o meu auxílio, não temerei; que me poderá fazer o 

homem” – Hb 13.6 
 

Tempo da Palavra e Oração (20 min) – Mateus 28.18 - 20 
 

No último nós ouvimos o lindo testemunho do nosso missionário Felipe Pansine. Ele compartilhou 

conosco sobre o poder transformador do Evangelho. Felipe é fruto do trabalho de vidas preciosas que atuam 

nas Cristolândia do Brasil em busca de alcançar e cuidar de pessoas. Louvamos a Deus pela vida de homens 

e mulheres que não tem medido esforços no cumprimento da “Grande Comissão” dada por Cristo a Igreja. O 

Senhor Jesus foi claro em Mateus 28.18 – 20 - Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a 

autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 

Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre 

com vocês, até o fim dos tempos". 
“Fazei Discípulos” é a grande ordem. Ele é o único imperativo. É a atividade central indicada no texto. A 

palavra “Ide” é um particípio no original e não imperativo. Segundo Hesselgrave, a sua melhor tradução seria 

“indo” ou “enquanto ide”. O “ide” é algo que deve acontecer todos os dias, à medida que o discípulo vai 

caminhando. É algo continuo que todos nós como discípulos e Igreja devemos cumprir, seja aqui em Samambaia, 

a partir de nossas casas e até os confins da terra. Hoje falamos sobre a importância da missão e como podemos 

obedecer o Mestre. 
 

Perguntas para Reflexão: 

 

01 – Para você o que significa “cumprir a missão” – Comente com o pequeno grupo. 
 

02 – A seu ver como podemos fazer mais, para que mais e mais vidas como a do Felipe sejam alcançadas 

com a graça de Cristo Jesus? Compartilhe com o PGM suas ideias 
 

03 – Jesus disse: “Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações” - De que maneira nosso PGM pode 

cumprir esta ordenança nos lugares mais distantes? 
 

Nós temos um grande desafio de sermos um PGM Missionário. Um pequeno grupo que vá além da nossa 

própria realidade. Queremos nos envolver mais na missão. Podemos fazer isso individualmente e 

coletivamente através do Programa de Adoção Missionária – PAM. Você pode participar desta grande bênção, 

pense sobre isso! 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros (20 min) (momento de Oração em Duplas) 
 

• Compartilhe com sua dupla de Oração o nome de pelo menos uma pessoa que você gostaria de convidar para 

participar do PGM na próxima semana? __________________________________ 
 

• Ore ao Senhor pedindo que o nosso PGM venha crescer em sabedoria e conhecimento de Deus. 

 

Tempo da Igreja (5 min):  Domingo, você é nosso convidado a Celebrar ao Senhor Jesus conosco as 18h no 

Hotel Imperial Plaza Hotel em Samambaia.  


