Ano XXVIII

MÊS DE MISSÕES

Nº 1087 • Fortaleza, 6 de Março de 2016

AGENDA DA CONFERÊNCIA

SÁBADO – DIA 05 = ABERTURA
DOMINGO – DIA 06
• 08:30 h = Tempo de Oração por Missões
• Início: 9 horas: Oração e Cântico de Adoração
• CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR – Ênfase
Missionária
• 17:30 h = Tempo de Oração por Missões
• 18:00 horas = Abertura, Oração e Cântico de
Adoração.
• Conferência Missionária Infanto-Juvenil
• Restaurante Missionário (1) – PORTUGAL - Casal
Líder: Aragão & Jane
SEGUNDA-FEIRA – DIA 07 - 19 h - Encontro dos Amigos
de Sião
SÁBADO – DIA 12
• 18:30 = Oração com os Grupos de Compromisso
• 19:00 = Abertura com Oração por Missões/ Especial
da Mocidade
DOMINGO – DIA 13
• 08:30 h = Tempo de Oração por Missões
• Início: 9 horas: Oração e Cântico de Adoração e
Classes
• 17:30 h = Tempo de Oração por Missões
• 18:00 horas = Abertura, Oração e Cântico de
Adoração.
• Conferência Missionária Infanto-Juvenil
• Restaurante Missionário (2): As Américas – Casal
Líder: Ripardo & Marilene
SÁBADO – DIA 19
• 9 h – Encontro Especial com a AMI – Associação
Missionária Independente
• 18:30 = Oração com os Grupos de Compromisso

• 19:00 = Abertura com Oração por Missões e Cântico
de Adoração
• Participação Especial da AMI
DOMINGO – DIA 20
• 08:30 h = Tempo de Oração por Missões
• Início: 9 horas: Oração e Cântico de Adoração e
Classes
• 17:30 h = Tempo de Oração por Missões
• 18:00 horas = Abertura, Oração e Cântico de
Adoração.
• Conferência Missionária Infanto-Juvenil
• Restaurante Missionário (3) – Sertão Nordestino Casal Líder: Raphael & Socorro
SÁBADO – DIA 26
• 18:30 - Oração com os Grupos de Compromisso
• 19:00 - Abertura com Oração por Missões e Cântico
de Adoração
• Mensagem Missionária – Pr. Denilson Roque – da
Diretoria da MAB
DOMINGO – DIA 27
• 07:30 h = Tempo de Oração por Missões
• Início: 8 horas: CULTO DA RESSURREIÇÃO
• 9 h – Café da Manhã ÁGAPE- Cântico Oficial
• 9:30 – Início da Programação da Conferência Missionária
• * Haverá uma programação especial para todas as
crianças, na Palhoça.
• 17:30 h = Tempo de Oração por Missões
• 18:00 horas = Abertura, Oração
e Cântico de Adoração.
• Conferência Missionária Infanto-Juvenil
• Restaurante Missionário (4) – Uma Viagem ao Oriente
- Casal Líder: Pr. José Nogueira & Guida
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TEOLOGIA DE MISSÕES
PR. JOSÉ NOGUEIRA

- PARTE I -

Várias de nossas Conferências Missionárias tiveram temas impactantes e inesquecíveis:
Quem Disse que Seria Fácil? (XVIII – 2005)
Qual é a Tua Missão em Missões? (XXVIII – 2015)
Onde Houver Mais Necessidade... Onde For Mais Difícil...Aonde Ninguém Mais Quiser Ir... Nós
Iremos! (XXVI – 2013)
Contudo, um de nossos temas mais palpitantes foi a de 2006, a XIX Conferência Missionária, cujo
tema foi MISSÕES: UMA OBRA APAIXONANTE!
A saga humana pode ser vista na Bíblia claramente em dois fatos: Deus buscando os homens, e os
homens fugindo de Deus. E é nessa grande missão de Deus que Ele mesmo chama os que já foram
alcançados para que se unam a Ele nessa obra de salvar os ainda perdidos de todos os cantos da terra.
Ao longo dos séculos, o homem tem se afastado do Criador em busca de novas formas de adoração. Deuses pagãos têm ocupado o lugar do Eterno Criador no coração da humanidade, mostrando
a enorme necessidade do homem de ter Deus em si e assim fazendo-se necessário o reencontro do
homem com Deus.
Vamos em nossa XXIX Conferência Missionária buscar as perguntas e as respostas que a Palavra
de Deus nos apresenta. E, pode acreditar, são muitas, são incisivas e exigem respostas de fé.
Assim queremos aqui ter um aprofundamento do Estudo da Teologia de Missões.
Mas queremos também aprender como praticar esses ensinos em nossa vida cristã em todos os
modos possíveis.
Sim, perguntamos:
Se não formos nós, quem fará a Obra Missionária?
Se não fizermos Agora, quando faremos?
Se não fizermos, por que não fazemos?
Se não fizermos, que tipo de servos somos?
Se não fizermos, o que acontecerá com o mundo, e com a gente?
Como devemos encarar a Missão dada pelo Senhor Jesus na
Grande Comissão?
Só vejo uma possibilidade: Depender de Deus totalmente para poder
fazer tudo o que estiver ao nosso alcance.
Ou seja, trabalhar nessa obra como se tudo dependesse de nós.
E orar por essa obra como se tudo dependesse de Deus.
Então, pegamos as seguintes perguntas bíblicas:
1 - O que é Missões?
2 - Para que fazer Missões?
3 - Onde fazer Missões?
4 - Como fazer Missões?
5 - Quem deve fazer Missões?
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NÓS TEMOS AS PERGUNTAS! VOCÊ TEM AS RESPOSTAS?

I - O QUE É MISSÕES?
A palavra Missões vem do verbo latim “mito”, que significa “Enviar”,
no Novo Testamento a palavra grega é “Apostello”, que tem o mesmo
significado.
Foi somente a partir do século XVI, que a palavra MISSÕES começou a
significar A OBRA DA IGREJA DE ENVIAR PREGADORES A VÁRIAS PARTES
DO MUNDO.
Portanto a palavra Missão passou a ter o sentido técnico de toda a atividade da igreja em “enviar” cristãos para pregar o Evangelho e/ou fundar
novas igrejas fora de seu campo de alcance comum.
Embora a palavra “missões” tenha sido usada nesse sentido por volta do Século XVI, podemos ver que
o grande desejo de Deus é “Encher a Terra de Sua Glória”.
O primeiro homem era cheio da glória de Deus e tinha comunhão com Deus, e Deus queria que isso se
multiplicasse e enchesse a terra – Gênesis 1:28.
Quem primeiro se envolveu em “enviar” foi o Próprio Deus.
É muito interessante a descrição desse texto sobre a obra missionária no Velho Testamento:
“Os profetas foram missionários de Deus. Quase todos eram itinerantes, enviando a mensagem de Deus.
Alguns saíam do reino do sul, indo profetizar nas terras do norte ( 1 Reis 13:1).
Outros iam para o estrangeiro, como Elizeu (2 Reais 8:7), Jonas ( Jonas 1:1-2), Ezequiel ( Ezequiel 1:1),
Daniel ( Daniel 1:6).
Também há diversos textos dirigidos às nações pelos profetas de Deus como vemos em Isaias 13: 1, 1
Samuel 23:18, dirigindo-se a Babilônia, Filístia, Moabe, Etiópia, Egito, Arábia e Tiro.
O profeta Jeremias escreveu para o Egito, Edom, Damasco, Quedar, Hazor, Elão e Outras Nações.
O Coração da Bíblia:
Em João 3:16, temos: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”
Através deste versículo, conhecemos o coração de Deus para com a humanidade decaída e distanciada
dEle. Razão pela qual enviou Jesus, o Seu Filho Unigênito, ao mundo, para uma única missão: “Salvar”.
A missão de Jesus no mundo foi salvar o homem perdido, leia Lucas 19:10.
Em João 3:16, o Espírito Santo usou o verbo dar, pois foi isso exatamente o que Deus fez, ofereceu seu
Filho Amado para resgatar o homem que havia se perdido completamente. Para se entender Missões, é
preciso partir deste princípio, que Deus deu seu Filho, e que o Próprio Filho se deu para a salvação dos
homens perdidos, se compreendermos isso, podemos então dizer: Missões é a obra de Deus, dada à igreja,
que seguindo o exemplo de Cristo, conclama todos ao arrependimento, e ter fé em Cristo, para serem salvos.
E assim como Jesus foi enviado de Deus, Ele enviou Seus discípulos - “Assim como tu me enviaste ao
mundo, também eu os enviei ao mundo” ( João 17:18).
E, em João 20:21, Jesus enfatizou: “Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós” .
Dessa forma, todos os discípulos também foram enviados, pois segundo a tradição cristã com base
principalmente no historiador Eusébio de Cesárea (cerca de 260 a 340) no seu segundo livro da história
da igreja, é dito que:
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João foi missionário na Ásia; Pedro foi missionário em Ponto, Galácia, Bitínia e Capadócia; André foi
levar a Palavra de Deus na Cítia; Mateus, em outras nações após ter escrito o evangelho; Bartolomeu foi
missionário na Índia; e Tomé foi pregar entre os partos ( Irã, Iraque e Paquistão), e certamente também
chegou a Índia; Marcos foi ao Egito e fundou a Igreja de Alexandria; Simão, o zelote, foi missionário na
Pérsia, Tiago, o grande, na Espanha; Tiago, o justo, na Arábia; e Felipe foi missionário na Frígia.
Os primeiros crentes ouviram e entenderam a missão.
Os primeiros discípulos creram na capacitação do SENHOR Jesus para que eles pudessem cumprir a ordem.
Os primeiros servos se colocaram à disposição do Espírito Santo para realizar a Grande Comissão: Mateus
28:18-20.

Agora chegou a nossa vez!

Nessa semana estejamos orando por alguns Alvos e Propósitos de nossa XXIX Conferência Missionária:
1 – Glorificar a Deus através de nossa obediência em nos dispor para cumprir o IDE de Jesus em Mateus
28:18-20.
2 – Conservar os frutos de todas as nossas Conferências Missionárias, bem como a nossa história de
compromisso e envolvimento com a Obra Missionária.
3 – Incentivar a perseverança dos que já participam do Compromisso de Fé.
4 – Desafiar à fidelidade os que pararam e os que ainda não participam do Compromisso de Fé.
5 – Reativar e Treinar o Grupo Grão de Mostarda e os seminaristas do CBD/CTBPL para realizarem uma
Conferência Missionária.
6 – Instruir toda a igreja quanto ao dever de fazer Missões aos judeus e gentios, simultaneamente.
7 – Fazer uma imersão em Missões, durante todo o mês de março, de forma que haja: Ensino e aprendizado
da Teologia Bíblica de Missões, Conhecimento de muitos campos e trabalhos missionários, Entendimento
do trabalho das Missões Batistas-Bíblicas, Informação dos desafios missionários de nossa igreja, das igrejas
irmãs e do campo batista-bíblico em geral.

COMPROMISSO DE FÉ POR MISSÕES

Meu Compromisso de Fé para 2016 será de R$ ___________ por mês.
Sei que minha oferta mensal, juntamente com a dos meus irmãos de minha igreja, vai ser importantíssima e vital para os sustentos de nossos missionários que dedicam suas vidas, em tempo integral, para a
pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Ponha no gazofilácio ou entregue ao Responsável por Missões, juntamente com a sua oferta especial
de amor por Missões.
...................................................preencha, destaque e ponha no gazoﬁlácio......................................................
......................................................

MISSÕES – EU PARTICIPO

Com ajuda de Deus e dependendo exclusivamente dEle, faço o meu Compromisso de Fé, pois creio que
assim estarei dando uma crucial ajuda no envio e sustento de nossos missionários para a proclamação do
Evangelho a todas as nações!
Nome: _______________________________________________ Compromisso Mensal: ____________

www.cristoevida.com
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