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Pregue 
o evangelho
Quebra-gelo
Você se lembra quando recebeu o presente da mensagem salvadora 
de Jesus?

Tempo de orar
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Mateus 28.18-20

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 A prioridade de Deus é que o evangelho de Cristo seja pregado 
em todo o mundo. Este é o papel da Igreja. Missões é uma tarefa 
contínua, que não se restringe a eventos e campanhas. Há um alvo 
defi nido: todas as nações. Como discípulos, somos chamados a viver o
cristianismo em nosso cotidiano, desenvolvendo relacionamentos 
com propósitos, a fi m de que Cristo seja anunciado por meio de nosso 
testemunho e proclamação. 
 Precisamos pregar o evangelho. Esta é a agenda de Deus, 
e precisa ser a agenda da Igreja. Somente o evangelho é capaz de 
transformar indivíduos, famílias e toda uma sociedade. Não podemos 
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maquiar nossa vida cristã com uma rotina eclesiástica que nos impeça 
de estar no mundo buscando almas. Não foi para isso que fomos 
chamados.
 Anunciar Cristo deve ser a nossa prioridade. Pregar o evangelho 
é um mandamento. Proclamar as boas novas é uma obrigação. 
Anunciar Jesus é um dever. Pregue o evangelho! Hoje, amanhã, depois 
de amanhã e por toda a sua vida. Se essa é a prioridade de Deus, que 
seja a nossa prioridade também. Não podemos maquiar nossa vida 
cristã com uma rotina eclesiástica que nos impeça de estar no mundo 
buscando almas da igreja.

Refl exão
1.  Como se sente em receber urna ordem divina para fazer parte da 

grande comissão?
2. De que maneira você tem aproveitado as oportunidades para 

pregar o evangelho?

Tempo de Orar
Compartilhar as necessidades de oração e, individualmente, interceder 
para que haja, em cada um, um verdadeiro ardor em ganhar almas e 
cuidar bem delas.

Tempo de Multiplicar 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo de Orar
Informar a Agenda da Igreja. Você encontra em pibsaoluis.org.br.
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