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Se anuncio o evangelho, não tenho de 
que me gloriar, pois sobre mim pesa essa 
obrigação; porque ai de mim se não pregar 
o evangelho!  (I Co: 9: 16)

Por que eu devo fazer missões?

Porque é um mandamento que o Se-
nhor deixou para sua igreja (Mt 28.19, 
20; Mc 16.15-18).

Por que devo fazer e participar 
da obra missionária?



vos chamou das trevas para a sua maravilhosa 
luz (1 Pd 2:9).

É interessante que não encontramos os 
apóstolos dando um outro mandamento, seme-
lhante ao de Cristo, em seus escritos. Encontra-
mos sim, o testemunho de que estavam cum-
prindo a sua tarefa de “pregar”, porque esse foi 
o mandamento que receberam (cf. At 5:42; 16:6; 
Rm 15:20; 1 Co 1:17;). Mas nem por isso a igreja 
do período apostólico deixou de ser missionária.

Para alguém invocar precisa primeiro crer e 
para alguém crer precisa primeiro ouvir e para 
alguém ouvir é preciso haver quem pregue e 
para haver quem pregue é preciso haver quem 
envie (Rm 10:13-15). É a continuidade da evan-
gelização e da obra missionária. Na base dessa 
continuidade está o Senhor Deus, que enviou o 
Senhor Jesus, que enviou a Sua igreja, que en-
via os seus pregadores.

A igreja só pode cumprir sua tarefa de ensi-
nar a outros e proclamar as virtudes daquele que 
a redimiu se estiver presente entre os homens e 
mulheres, em todos os lugares, e essa presença 
se faz através da sua expansão. E a sua expan-
são foi o motivo da ordem “Ide e fazei discípulos 
de todas as nações”.

É isso aí.

Forte abraço,

Pr. Aloísio Campanha

O Senhor ordenou pregar o Evangelho, pois 
Ele quer que a sua mensagem atinja a toda a 
criatura (Mc 16.15), a todas as nações (Mt 
28.19), a todo o mundo (Mc 16.15), a todas as 
aldeias (Mt9.35), a todo o lugar (At 17.30).

A igreja é enviada ao mundo por Jesus as-
sim como Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai. 
É o que se entende por “apostolado da igreja”. 
Jesus disse na Sua oração sacerdotal: “Assim 
como tu me enviaste ao mundo, também eu os 
enviei ao mundo” (João 17:18).

Jesus nos designou para obedecer aos seus 
mandamentos, e os mandamentos de Jesus não 
são sem propósito nem arbitrários. Eles têm uma 
razão, uma fi nalidade. E não nos cabe discutir 
uma ordem superior.

Ensinamos aos nossos fi lhos que não é legí-
timo questionar ordens de superiores, sejam dos 
próprios pais ou de professores, patrões, gover-
nos, porque a autoridade sobre nós constituída 
é de ministro de Deus (Rm 13:1-2; Ef 6:1-2, 5-7, 
etc), com que direito podemos questionar um 
mandamento do próprio Senhor da igreja?

É assim que a igreja vem aprendendo e 
transmitindo o ensinamento de Cristo. Pedro dis-
se que nossa tarefa, como raça eleita e sacerdó-
cio santo, é proclamar as virtudes de Deus: Vós, 
porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação 
santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, 
a fi m de proclamardes as virtudes daquele que 
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SEGUNDA-FEIRA
Ministério Pastoral e
Família Pastoral

TERÇA-FEIRA
Diretoria da LiberNY
e Ministério de Artes Culinárias

QUARTA-FEIRA
MIAMA - Ministério de Adoração, 
Música e Artes e Minist. de Jovens 
e Adolescentes
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Famílias da Igreja e Brasil

AGENDA
DE ORAÇÃO

Visitantes
Nos alegramos com a sua visita! 

Volte sempre, pois a alegria será bem maior.

ATIVIDADES
PERMANENTES

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
(Adultos e jovens) - 3:45 pm

CULTO DOMINICAL
5:00 pm

CAFÉ COM
BÍBLIA

Quarta-feira - 8:00 pm

CEIA MEMORIAL
1º domingo do mês

ANIVERSÁRIOS
 -  MAIO

05 - Sotires Malas
05 - Casamento: Pr. Aloísio & Selma Campanha
06 - Janileide Miao (Jani)
06 - Casamento: Sotiris & Jocilene Malas
11 - James T. Wheaton
19 - Maria Eugenia de Oliveira (Bia) 
23 - Anita dos Santos
24 - Nalziria Souza Garcia
25 - Nicholas Malas
26 - Lucas Moreira
28 - Casamento: Anderson & Princesa dos Santos
31 - Rivadavia Filho



BAIXO
Pollyanna Soares

BATERIA
Kevin Chan

SOM
Elisângela Souza
Kevin Chan
Sotiris Malas

VOCAL (ordem alfabética)
Jocilene Ayres Malas
Marina Moreira
Monica Malas
Simone Salgado

PIANO / LÍDER
Jocilene Ayres Malas

VIOLÃO
Antonio Tergilene
Douglas Parreira

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

TRADUÇÃO
Pollyanna Soares

Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia
Louvando & Adorando ao Senhor com Canções, Orações e Palavra

Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

LOVER SO GREAT
ACLAME AO SENHOR (Port/Esp./Engl.)

CÉU
EU CUIDO DE TI

Momento de Intercessão - Pr. Aloísio Campanha
Boas-Vindas & Comunicações - Pr. Aloísio Campanha

Mensagem - Pr. Calixto Patricio (Missionário da Junta de missões Mundiais em Portugal)

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

BRILHA NO MEIO DO TEU VIVER – 488 HCC

Palavras Finais - Pr. Aloísio Campanha
Oração e Bênção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental

f

Culto de Louvor
e Adoração


