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FICHA DE CADASTRO 

 
 

Será muito importante para nós podermos saber quantos pastores, 

igrejas e irmãos estarão participando efetivamente desta Campanha 

Missionária/2019. Portanto, gostaríamos que tomasse um pouco de seu 

tempo para preencher o formulário abaixo e nos enviasse para o email 

(idpb_mm@hotmail.com).  

Se preferir, você pode fazer o cadastro de sua igreja pela internet 

através de nosso site: www.idpbnacional.org/missoes. Com estas 

informações poderemos continuar mantendo contato e enviando 

informações acerca do trabalho do Ministério de Missões. 

 
   

 

 

Igreja:  IDPB - ________________________________ 

Pastor:  ___________________________________________ 

Contatos: 

DDD: ____ Telefone: ______________ Celular: _____________ 

Email:_____________________________________________ 

ENDEREÇO: 

Cep: ___________________ 

Logradouro: _____________________________ No. _________ 

Complemento:_______________________________________ 

Bairro: _______________ Cidade: _____________ Estado: ____ 

Informações do Participante/Igreja 

http://www.idpbnacional.org/missoes
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1. Apresentação 

 
Estamos felizes em promulgar mais um Mês Nacional de Missões.  

Como temos feito a cada ano, desenvolvemos a série de atividades 

e ações para serem trabalhadas durante todo o mês de novembro, 
conforme decisão da Convenção Nacional, para serem aplicadas nas 

IDPB’s de todo Brasil, como parte da realização do MÊS NACIONAL 

DE MISSÕES. 

Estamos disponibilizando para cada igreja local um material 

promocional e também prático para a celebração, não apenas de um dia, 

mas para todo o Mês Nacional de Missões - novembro. 

Nosso tema para este ano é “É TEMPO DE PLANTAR IGREJAS” 

e como divisa, usamos o texto de Salmos 126.5-6: 

 

“Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem 
sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com 

júbilo, trazendo os seus feixes” 

 

A partir deste tema, elaboramos uma série de quatro sermões que 

você poderá pregar ao longo dos quatro domingos do mês de novembro. 

Você tem liberdade para fazer as adaptações que julgar necessárias em 

cada um dos sermões. Estamos disponibilizando também, os textos 

bíblicos e temas diários para que se possa fazer uma reflexão diária em 

forma de devocional para melhor reflexão dos temas discutidos em cada 

sermão. Sabemos que o Espírito Santo pode lhe dirigir a acrescentar ou 

a tirar algo. Mas é importa que a essência continue a mesma. 

Seria fantástico se cada IDPB Local utilizasse esse material como 

base para suas pregações no mês de novembro. Já imaginou toda a IDPB 

no Brasil falando a mesma linguagem em seus cultos e celebrações neste 

mês? Nós cremos que isto é possível, pois o poder do Espírito Santo que 

opera em nós é capaz de nos unir em toda verdade. 
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Como parte do kit do mês missionário, estamos disponibilizando, 

um calendário de oração, que você pode baixar e distribuir para todos os 

membros de sua igreja, a fim de que eles possam estar orando a cada dia 

deste mês, e também nos meses seguintes, pelos objetivos detalhados 

pelo MM. 

Estamos disponibilizando também, o modelo de envelope para a 
colheita de uma oferta missionária ao longo do mês de novembro. Você 

poderá estimular as pessoas a contribuírem com esta oferta em sua igreja 

local, recolhê-la e depositá-la na conta do Ministério de Missões 

(Bradesco (237), Agência: 0482, C/C: 0780.881-0). 

Obs. Por favor, é muito importante para nós que, ao depositar a 

oferta missionária de sua igreja, identifique o depósito ou ligue para o 

Ministério de Missões informando a data e o valor do depósito para que 

possamos registrar em nossos controles para posterior prestação de 

contas. 

 

 

2. Quem Somos? 

 
Somos o Ministério de Missões da Igreja de Deus Pentecostal 

do Brasil (IDPB). 

 

 

3. Nossa Missão 

 
Existimos para implantar a visão missionária da IDPB, 

selecionando, treinando, enviando, provisionando e acompanhando 

pessoas. 



É TEMPO DE PLANTAR IGREJAS 

Manual do Mês Nacional de Missões 2019 5 

4. Nossa Visão 

 
Atuar com excelência, como um Ministério comprometido com a 

evangelização local, nacional e internacional, plantando igrejas de 

acordo com os valores da IDPB. 

 

5. Nossos Valores 

 
• Integridade       - Nós somos honestos e éticos em todas as 

nossas negociações, começando na forma 

com que nos tratamos. Nós cumprimos 

nossas promessas e admitimos nossos erros. 

• Credibilidade   - Nossa conduta pessoal íntegra e responsável, 

assegura sermos merecedores de confiança. 

• Respeito            - Nós tratamos a todos com respeito e 

dignidade, reconhecendo diferenças de 

valores individuais e culturais. Nós nos 

comunicamos com sinceridade, escutando a 

cada um independentemente de nível e 

instrução, sexo, cor, posição hierárquica, 

financeira ou social. 

• Presteza             - Entendemos que o uso do tempo reflete o 

relacionamento de uma pessoa com Deus, em 

função de suas escolhas e prioridades. Assim, 

optamos por agir priorizando o que é 

importante e não apenas o que é emergencial. 

• Excelência         - Valorizamos a busca da excelência em tudo o 

que fazemos, porque entendemos que tudo 

que fazemos, o fazemos para a glória de 

Deus. 

• Sustentabilidade  Agimos visando a dar continuidade em nosso 

trabalho, otimizando recursos, tempo e 

energia, minimizando desperdícios 
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6. Sermões 

 
Estamos vivendo um tempo de muita expectativa no que diz 

respeito a ampliação do Reino de Deus na terra. Temos nos sentido 

chamados por Deus para sermos cooperadores com Ele nessa ampliação, 
e percebemos que a maneira mais efetiva e prática de fazê-lo é 

plantando novas igrejas, por isso, diante desse grande desafio, 

apresentamos a todos os pastores, missionários e líderes da IDPB esta 

série de sermões como segue: 

 

1. O CLAMOR DO MUNDO 

2. A IGREJA DE JERUSALÉM 

3. A IGREJA DE ANTIOQUIA 

4. PLANTANDO IGREJAS LOCAIS 

Um excelente MÊS NACIONAL DE MISSÕES, e que Deus nos 

abençoe gerando em nós um novo mover para plantação de centenas de 

novas igrejas, não apenas no Brasil, mas também na América Latina e 

no Mundo. 
 

Pr. Joel Moreira dos Santos 

Diretor do Ministério de Missões da IDPB 
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1º Sermão 

O CLAMOR DO MUNDO 
Mateus 4.12-25 

INTRODUÇÃO 
Será que estamos realmente sensíveis ao clamar dos povos por 

alívio de seus sofrimentos? ou estamos simplesmente comprometidos 

com o nosso próprio conforto e segurança, tendo nossa mente e coração 

empedernidos, cauterizados e insensíveis quanto ao desespero das 

massas humanas sem Deus e sem paz no mundo? 

A sensibilidade que precisamos, só pode vir do genuíno amor de 

Deus derramado em nossos corações. Esse amor revela-se pelo ardente 

desejo de vermos as almas se convertendo. Para alcançarmos essa 

paixão, não podemos nos alienar. Devemos estar em constante contato 

com o povo, presenciando seus sofrimentos e suas misérias morais e 

espirituais; precisamos meditar na realidade da perdição dos que estão 

sem Cristo. 

Precisamos rogar a Deus com insistência que nos dê mais e mais 

amor pelos perdidos. 

Os problemas que o mundo enfrenta são de ordem espiritual, e só 

podem ser solucionados através do evangelho de Cristo. 

O quadro social e espiritual da Galileia pode servir como amostra 

da humanidade sem Cristo. Além da mensagem de salvação, Jesus trazia 

conforto aos sofredores, e alento para a alma. Ele se compadecia das 

multidões, pois eram como ovelhas que não têm pastor (Mt 9.36). Hoje 

veremos que as necessidades humanas são as mesmas daquele tempo, e 

que a Igreja tem a solução para os problemas do nosso povo: Jesus! 

 

1. A GALILEIA DOS GENTIOS  
Galileia. Do hebraico galil, que significa “anel, círculo, região”, 

pois era um círculo de cidades em volta do mar (mar da Galileia). A 

palavra aparece no Antigo Testamento (Js 20.7; 1Rs 9.11; Is 9.1). O rei 

da Assíria cercou Samaria, e levou em cativeiro as dez tribos do Norte, 

em 722 a.C. e trouxe gentios para povoarem a região (2Rs 17.24). Isso 
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deu origem a uma população mista com minoria judaica. As descobertas 

arqueológicas revelam a presença de cultos pagãos em Samaria, Fenícia, 

Síria e nas grandes cidades da Galileia. A região era habitada 

predominantemente por esses gentios de modo que era chamada de 

“Galileia dos Gentios”. 

Por que a Galileia era menosprezada? A região da Baixa 
Galileia, ou Galileia Inferior, mencionada na maioria das narrativas dos 

evangelhos é uma área de terra fértil e bem regada por ribeiros. 

Exportava cereais e azeite de oliva. A atividade pesqueira representava 

também uma parcela considerável da economia da região. Era 

densamente povoada, porém menosprezada pelos judeus (Jo 1.46; 7.52). 

A Galileia esteve sob o governo da Fenícia durante 50 anos. Some-se a 

isso a diversidade da população com seus cultos e costumes pagãos; 

resultado: o desprezo dos judeus. 

O centro das atividades de Jesus. Embora o texto sagrado afirme 

que Jesus curava a todos os enfermos, endemoninhados, lunáticos, 

paralíticos provenientes da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da 

Judéia, da costa marítima, de Tiro e Sidom, e dalém do Jordão (v. 25; Lc 

6.17), ninguém pode negar que Ele tenha operado mais sinais e 

maravilhas na Galileia do que em qualquer outra região. Isso para que se 

cumprissem as profecias de Isaías (9.1,2) e porque a necessidade da 

Galileia era maior. Cafarnaum, na Baixa Galileia, é ainda hoje conhecida 

como a Cidade de Jesus (4.13; Mt 9.1). 

 

2. O SOFRIMENTO HUMANO  
As necessidades do pobre. Os economistas costumam dizer que 

as necessidades humanas são ilimitadas, e os recursos disponíveis, 

escassos. Por isso, a escolha de prioridade na administração é muito 

importante em todas as esferas da vida: na igreja, no lar, na empresa, etc. 

Se a situação é essa, como ficam os que vivem em pobreza absoluta? A 

pobreza em Israel era grande naqueles dias. Se na Judéia, onde a 

população era mais elitizada, havia um número considerável de pessoas 

que viviam dos óbolos do Templo, o que não diremos da Galileia? 

As necessidades dos ricos. Estes também têm suas necessidades 

espirituais. Problemas de ordem familiar, social, profissional. As 

riquezas não preenchem o vazio da alma. Pesquisas apontam que o maior 
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índice de suicídio está na faixa entre 21 e 35 anos, incluindo os 

universitários e profissionais das classes mais abastadas. Suicídio é o 

resultado do fracasso espiritual. Ricos, pobres, intelectuais e ignorantes: 

todos clamam por paz de espírito e alegria na alma. 

Jesus é insubstituível; Ele veio para que o ser humano tenha vida 

com abundância (Jo 10.10). 
 

3. O ÚNICO SALVADOR  
Cristo salva. Jesus é o único Salvador. A declaração de que não 

há salvação debaixo do céu, a não ser em Jesus (At 4.12), nulifica as 

religiões pagãs. Jesus já nasceu Salvador (Lc 2.11). Deus o constituiu 

Príncipe e Salvador para “dar a Israel o arrependimento e remissão dos 

pecados” (At 5.31). O texto sagrado está dizendo que Deus, ao nomear 

o Senhor Jesus como Salvador, deu aos pecadores a oportunidade para o 

arrependimento. Se isso não acontecesse, não teríamos salvação. Esse 

exclusivismo ainda afronta o mundo pagão, e deixa em desconforto as 

religiões monoteístas, que não têm a Cristo como o Filho de Deus e o 

único Salvador do mundo. 

Cristo liberta. Libertador e Salvador. São dois títulos aplicados a 

Cristo no Novo Testamento. A liberdade cristã oferecida por Jesus é 

diferente da liberdade apregoada hoje pela imprensa, pelos políticos e 

pelas ideologias. É o ato de libertar a nossa consciência da culpa do 

pecado. Essa promessa o Senhor Jesus a fez para todos os homens em 

todos os tempos (Jo 8.32-36). Disse também o apóstolo Paulo: “e nos 

libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho 

do seu amor” (Cl 1.13) e ainda: “Devemos permanecer na liberdade com 

que Cristo nos libertou” (Gl 5.1). 

Cristo Cura. 

A origem da enfermidade. É verdade que a doença é uma das 

consequências, direta ou indireta, do pecado. Se não existisse pecado não 

existiriam enfermidades. Isso, porém, não serve para dar sustentação à 

teoria que afirma que a enfermidade significa estar o doente em pecado 

ou sem fé. Crer assim é afastar-se da verdade bíblica e brincar com a fé 

cristã. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado (Jo 

5.14). Mas o Novo Testamento fala também de homens piedosos que 
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tiveram problemas de saúde (1Tm 5.23: 2Tm 4.20). Não se pode 

generalizar neste particular. 

O alcance do sacrifício de Jesus. Jesus pode dar saúde a todos os 

enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus em relação 

a determinada pessoa. Não existe, nesse mundo, sofrimento maior do que 

a enfermidade nas suas inumeráveis manifestações. Mas a obra de Jesus 
é completa; a expiação no calvário alcança também a cura completa do 

corpo físico (Is 53.4; 1Pe 2.2-1). Jesus conferiu à sua Igreja o poder de 

curar enfermos e libertar os oprimidos do Diabo (Mt 10.8; Mc 16.15-20). 

É dever nosso usar a autoridade do nome de Jesus para diminuir o 

sofrimento humano.  

 

4. A FELICIDADE HUMANA  
A felicidade está em Jesus. O ministério de Jesus, aqui na terra, 

trouxe transformação para inúmeras vidas, mudou a Galileia e alterou 

todo o curso da história da humanidade. Jesus tem e é a solução de todos 

os problemas (Mt 11.28-30). Ele, e somente Ele, pode dar sentido à vida. 

O mundo está em desespero. Infelizmente Satanás cegou de tal forma a 

humanidade, que muitos não conseguem reconhecer a Jesus como o seu 

Salvador e Libertador; vêem-no apenas como um concorrente de seus 

deuses (2Co 4.4). 

Nós ou os anjos? Hoje temos de combater o materialismo, o 

paganismo, a imoralidade, a corrupção. E, na autoridade do nome de 

Jesus, destruir todas as fortalezas do Diabo. As pessoas vítimas dessas 

coisas estão gemendo; clamam no vale da sombra e morte. Mas para que 

a luz do evangelho resplandeça sobre elas, é necessário que você lhes 

fale de Jesus, e mostre-lhes que Ele é a solução. Esta incumbência é 

nossa! O Senhor Jesus delegou essa tarefa aos seus discípulos; ou seja: a 

cada um de nós (Mt 28.19,20) e não aos anjos (1Pe 1.12). 

 

CONCLUSÃO  
Todo desafio exige as figuras do desafiado e do desafiador. Em 

nosso contexto, o panorama mundial diante da ordem de Cristo é o 

desafiador e a igreja, isto é, nós, somos os desafiados a atender as 

necessidades de evangelização mundial. Deus está, com certeza, com 

seus olhos voltados para cada um de nós, aguardando a nossa decisão. 
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Deus quer revolucionar nossas vidas! Nosso trabalho é 

indispensável à sua magnífica obra redentora. Basta que aceitemos o 

desafio de, ao vermos os milhões de almas em trevas, levar-lhes a 

preciosa luz do Evangelho de salvação. 

O Senhor não nos convida. Ele ordena! E o mundo precisa e espera 

por nossa participação na obra missionária. Não podemos esperar pelos 
outros. Nem nos escondermos na desculpa de que “não fomos 

chamados”, pois, todos nós fomos chamados desde o momento em que 

nascemos de novo. Já houve quem dissesse que “um coração sem Deus 

é um campo missionário”. 

Se queremos um novo sentido em nossa experiência cristã, uma 

vida verdadeiramente abençoada, a vitória sobre nosso inimigo, uma 

coroa de glória das mãos de nosso Senhor Jesus; se desejamos que o 

nome do Senhor seja glorificado; se ansiamos pela volta de Jesus, então, 

aceitemos o desafio! 

 

DEVOCIONAIS 

 
 

  

Segunda-feira  

1João 3.8 

Jesus veio para destruir as 

obras do diabo 

Quinta-feira  

João 6.48-51 

Jesus é o pão da vida 

Terça-feira  

Atos 10.38 

Jesus veio fazer o bem a todos 

Sexta-feira  

João 8.12 

Jesus é a luz do mundo 

Quarta-feira  

Efésios 2.14-16 

Jesus é a nossa paz 

Sábado 

Mateus 11.28-30 

Jesus é o refúgio para as nossas 

almas 
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2º Sermão 

A IGREJA DE JERUSALÉM 
Atos 2.42-47; 4.32-35 

 

INTRODUÇÃO 
A igreja de Jerusalém, que primeiro recebera de Cristo a ordem 

missionária, obedeceu, e pelo poder do Espírito Santo, em pouco mais 

de uma década, espalhou o evangelho por toda a Palestina. Qual o 

segredo do seu acelerado crescimento? O que de fato pôde caracterizá-

lo? 

O segredo do crescimento da igreja primitiva estava na dedicação 

às áreas importantes da doutrina de Cristo: ênfase ao ensino, 

perseverança na comunhão entre os irmãos, na adoração, no testemunho 

e no serviço. Além disso, os novos discípulos viviam cheios do Espírito 

Santo, de alegria e gozo espiritual. 

Aquela primeira comunidade de crentes possuía um forte 

sentimento de companheirismo, estava ligada a um Senhor comum. 

Participava de uma experiência comum. Levados pela comunhão desse 

relacionamento íntimo, eles compartilhavam o que tinham. Estavam 

unidos pelo genuíno amor de Cristo e lançavam-se destemidamente à 

obra evangelística, independente das perseguições que sofriam. Da igreja 

de Jerusalém nasceu a primeira igreja gentílica, Antioquia, fruto dos 

primeiros esforços missionários daqueles irmãos, e modelo para todos os 

tempos. A obra do Senhor, “naqueles dias”, crescia a olhos vistos. 

Se quisermos melhorar nossas atividades evangelísticas, teremos 

que seguir o curso do passado, procurando encontrar nele as coisas 

determinantes do espantoso desenvolvimento do cristianismo em seus 

primeiros dias. 

Os textos de Atos 2.42-47; 4.32-53 juntos se completam e mostram 

o começo da igreja de Jerusalém. 

 

 

 



É TEMPO DE PLANTAR IGREJAS 

Manual do Mês Nacional de Missões 2019 13 

1. A RESSURREIÇÃO DE JESUS  
Uma das colunas do Cristianismo (4.33). Os fundadores das 

grandes religiões não cristãs, Buda, Confúcio, Zoroastro, Maomé e 

outros morreram e estão sepultados até hoje, entretanto Jesus está vivo! 

“Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede 

o lugar onde o Senhor jazia” (Mt 28.6). Uma das grandezas do 

Cristianismo é que o seu fundador venceu a morte e continua vivo. Não 

somente está vivo, mas tem todo o poder no céu e na terra (Mt 28.18), e 

esse poder está presente na Igreja: “E os apóstolos davam, com grande 

poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles 

havia abundante graça” (4.33). A ressurreição de Cristo é a viga mestra 

do Cristianismo.  

Jesus ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de 

Jesus foi corporal (Jo 2.20-22; At 2.25-32). O apóstolo Paulo afirma que 

isso aconteceu para que pudéssemos ser justificados diante de Deus (Rm 

4.25). “Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis 

nos vossos pecados” (1Co 15.17). Com isso afirma o apóstolo que o 

Cristianismo não teria sentido se Jesus não tivesse ressuscitado; não 

passaria de uma religião comum como as demais, cujos fundadores 

morreram e não puderam ressuscitar; foram vencidos pela morte. Essa 

ressurreição é mais que meramente tornar a viver; é a glorificação de 

Jesus (Jo 7.39; Rm 1.4). 

“Muitos sinais se faziam entre os apóstolos” (2.43). O milagre 

da ressurreição foi tão extraordinário, que para os gregos era loucura (At 

17.32). A cura do coxo na porta do templo de Jerusalém era a prova 

infalível da ressurreição e do poder de Jesus (At 3.13-16). Isso porque a 

morte de Jesus foi testemunhada por muitos em Jerusalém. Toda a cidade 

tinha conhecimento desse acontecimento; a notícia havia se espalhado 

por toda a parte. Pedro fez questão de sublinhar que a cura extraordinária 

do coxo era obra do Cristo ressuscitado. 

 

2. UMA IGREJA SOLIDÁRIA  
A generosidade dos irmãos (2.45). A solidariedade era algo 

generalizado na igreja de Jerusalém e não meramente uma característica 

de Barnabé. Isso era consequência da nova vida em Cristo. Muitos deles 

vendiam suas propriedades levando o dinheiro aos apóstolos. É bom 
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sempre lembrar que essas doações eram voluntárias e a repercussão foi 

muito grande, pois naquela época havia muita pobreza na Cidade Santa. 

O trabalho social é também uma forma de evangelizar. Aliás, é essa a 

linguagem que o mundo entende (1Jo 3.17). 

 

3. UMA IGREJA CARACTERIZADA PELA 

COMUNHAO  
Comunhão. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é 

comunhão. A palavra grega koinonia, “comunhão”, significa 

compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou 

acordo. No Antigo Testamento a ideia de comunhão diz respeito ao 

relacionamento do homem com o seu próximo (SI 133.1) e nunca do 

homem com Deus. A comunhão no Cristianismo envolve tanto o 

relacionamento entre os irmãos como também com o Pai, com o Filho 

(1Jo 1.3) e com o Espírito Santo (2Co 13.13). 

A comunhão na igreja de Jerusalém (2.44; 4.32). A igreja de 

Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de 

koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de 

compartilhar algo, mas também de unidade. “Coração” diz respeito ao 

centro da vida. “Alma” é a sede das Emoções, fala dos mesmos afetos e 

sentimentos (Fp 2.2,3). Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a 

mesma esperança, servindo o mesmo Senhor. 

 

4. O SOBRENATURAL NA IGREJA  
Igreja sem o sobrenatural está morta. A Igreja do primeiro 

século era pentecostal. Ainda hoje a doutrina pentecostal dá muita ênfase 

às experiências pessoais do cristão com o Senhor Jesus. Uma das 

características da dispensação da graça é o fato de Deus se comunicar 

com cada crente individualmente, com pessoas de todos os sexos e de 

todas as idades por meio de sonhos, visões, profecias e até pelas 

pequenas coisas naturais do dia-a-dia (At 2.17,18). Esses privilégios 

eram restritos aos profetas ou a alguém escolhido por Deus para uma 

obra específica nos tempos do Antigo Testamento (Nm 12.6), mas agora 

é privilégio de todos os crentes. 
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Jesus deu poder à sua Igreja. Os sinais que Jesus prometeu (Mc 

16.16-20) acompanharam a igreja, e o livro de Atos é um registro 

histórico dessas promessas de Jesus. O ministério de Jesus foi 

acompanhado do sobrenatural. Ele deu poder aos seus discípulos para 

realização de milagres, poder sobre o poder das trevas: “Eis que vos dou 

poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e 
nada vos fará dano algum” (Lc 10.19); e poder sobre as enfermidades: 

“Curai os enfermos, limpai leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os 

demônios; de graça recebestes, de graça dai” (Mt 10.8); é por isso que 

“muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos” (2.43). 

Os sinais sobrenaturais hoje. Os milagres atraem as pessoas e 

muitas vezes levam-nas à fé cristã. Os sinais que se seguiram (Mc 16.20) 

estão presentes nos dias atuais. O Senhor Jesus dotou a sua Igreja dos 

dons espirituais para que tenha poder de levar o evangelho a todo o 

mundo. Nós somos a continuação daqueles irmãos; os sinais devem 

continuar na vida da igreja da atualidade.  

 

CONCLUSÃO  
Assim, portanto, sob influência e cooperação celestial, a doutrina 

do Salvador irradiou-se rapidamente pelo mundo inteiro, como os raios 

do sol. Bem cedo, de acordo com a profecia divina, o som de seus 

evangelistas e apóstolos inspirados tinha alcançado toda a terra e suas 

palavras, os confins do mundo. Em todas as cidades e vilas, como o chão 

de um celeiro abastecido, rapidamente abundaram igrejas repletas de 

membros de todos os povos. Os que. em consequência dos enganos 

repassados a eles por seus ancestrais tinham sido escravizados pela 

antiga doença da superstição idólatra, eram agora libertos pelo poder de 

Cristo. pelo ensino e pelos milagres de suas mensagens. E, quando 

libertados dos terríveis senhores e emancipados da mais cruel escravidão, 

por um lado renunciavam a toda multidão de deuses de demônios e, por 

outro, confessavam que havia somente um Deus verdadeiro, o Criador 

de todas as coisas. A esse mesmo Deus agora também honravam com os 

ritos de uma verdadeira piedade, sob influência daquele culto inspirado 

e racional que fora plantado entre os homens por nosso Salvador. 

Testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus, promover a 

comunhão e a solidariedade entre os irmãos, buscar o sobrenatural do 
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Espírito Santo para que o povo conheça o poder de Deus são 

características da verdadeira Igreja cristã. Cristianismo sem o 

sobrenatural do Espírito Santo é mera filosofia. Os recursos espirituais 

servem para mostrarmos ao pecador que Jesus é o único Salvador do 

mundo. Eis aí o retrato de uma igreja que revolucionou o planeta, sendo 

pioneira na evangelização do mundo, cujo exemplo devemos seguir. 
 

 

 

 

 

 

 

DEVOCIONAIS 

 
Segunda-feira  

Atos 5.14 

Uma igreja que crescia 

Quinta-feira  

Atos 4.31 

Uma igreja cheia do Espírito 

Santo 

Terça-feira  

Atos 5.16 

Uma igreja que curava e 

libertava 

Sexta-feira  

Atos 4.21 

Uma igreja que glorificava a 

Deus 

Quarta-feira  

Atos 5.42 

Uma igreja que pregava no 

nome de Jesus 

Sábado 

Atos 6.1-2 

Uma igreja solidária 
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3º Sermão 
A IGREJA DE ANTIOQUIA 

Atos 11.19-26 

 

INTRODUÇÃO 
A ordem dada por Jesus aos discípulos momentos antes de sua 

ascensão – que fossem suas testemunhas até aos confins da terra – não 

estava sendo cumprida pelos crentes em Jerusalém. Apesar de contar 

com milhares de crentes, os quais continuavam vivendo em Jerusalém 

tendo tudo em comum, a igreja primitiva ainda não havia tomado 

consciência da sua missão. 

Foi então, que Deus permitiu abater sobre os discípulos a 

perseguição que os dispersou para várias regiões. Filipe, por exemplo, 

foi para Samaria. Outros discípulos testemunharam em outras cidades e 

muitos se converteram, tendo-se iniciado a formação do poderoso núcleo 

do evangelho que foi a igreja em Antioquia. 

Em Antioquia da Síria estava a primeira igreja gentia e a maior 

igreja missionária depois de Jerusalém. Além dessas duas características, 

gentia e missionária, Antioquia também teve o privilégio de ter o 

apóstolo Paulo como seu pastor por um período (v.26), tornando-se a 

base missionária deste apóstolo. 

Vejamos como esta etapa tão importante da evangelização mundial 

começou a se cumprir de acordo com o plano-mestre estabelecido por 

Nosso Senhor. 

 

1. A IGREJA EM TERRITÓRIO GENTIO 
Fugindo das perseguições. As perseguições iniciadas em 

Jerusalém, depois do martírio de Estêvão, tornaram insuportável a 

situação dos cristãos naquela cidade. Muitos foram dispersos, não só pela 

Judéia e Samaria, mas para além da terra de Israel, indo para Fenícia, 

Chipre, Antioquia da Síria e Cirene (v. 19; 8.1-4). De todas essas regiões, 

Antioquia sobressaiu-se, tornando-se no mais importante centro 

missionário do primeiro século. Durante os primeiros séculos do 
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Cristianismo ela esteve entre os cinco maiores centros cristãos da 

história: Antioquia, Jerusalém, Alexandria, Constantinopla e Roma. 

A cidade de Antioquia da Síria. Distava 500 quilômetros de 

Jerusalém e gozava de posição estratégica favorável para missões. 

Localizava-se na divisa entre os dois mundos culturais da época – o 

grego e o semita. Não deve ser confundida com a Antioquia da Pisídia 
(At 13.14). Era a terceira cidade do Império Romano, vindo depois de 

Roma e Alexandria. Passou a ser a capital da província romana da Síria, 

em 64 a.C., quando Pompeu a conquistou. 

O caráter universal do evangelho. Era cidade de população mista 

e boa parte desta era de judeus. Josefo afirma que muitos judeus 

emigraram para a região nos dias dos selêucidas e outros fugiram para lá 

durante as guerras dos Macabeus. Isso talvez justifique a forte presença 

judaica, em Antioquia, nesse período da história da Igreja. A chegada do 

evangelho à cidade representou muito cedo o caráter universal da 

mensagem cristã. A partir daí o Cristianismo saiu dos círculos judaicos 

para ser pregado a todos os povos, conforme determinação do Senhor 

Jesus (Mt 28.19,20; Mc 16.15). 

 

2. OS FUNDADORES DA IGREJA DE ANTIOQUIA  
Começou no anonimato. Os fundadores da igreja de Antioquia 

eram de Chipre e de Cirene: “Os quais. entrando em Antioquia, falaram 

aos gregos, anunciando o Senhor Jesus” (v.20). Até então o evangelho 

era pregado só aos judeus (v. 19). Talvez a experiência de Pedro na casa 

de Cornélio tivesse chegado ao conhecimento deles, e começaram a 

pregar também aos gentios (v.20). O resultado foi extraordinário! Esses 

gregos creram no Senhor Jesus e o número deles cresceram a cada dia 

(v. 21). Nascia a igreja dos gentios. A ordem profética “até aos confins 

da terra”, de Jesus, caminhava rapidamente para o seu cumprimento (At 

1.8). 

Barnabé e Lúcio. As notícias foram recebidas com alegria pela 

igreja de Jerusalém. Curioso é que Barnabé era de Chipre (At 4.36) e 

Lúcio, um dos doutores da igreja de Antioquia, era de Cirene (At 13.1). 

Será que a iniciativa de se pregar aos gentios partiu deles? Quem seriam 

pois esses missionários? Muitos de nossos pioneiros ficaram no 

anonimato. Há grandes trabalhos que foram iniciados por pessoas 
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anônimas, mas Deus conhece cada uma delas. Tais pessoas terão o seu 

galardão, e serão conhecidas e reconhecidas por toda a eternidade. 

 

3. ESTRUTURANDO UMA IGREJA EM 

CRESCIMENTO 
Enviado para ensinar. Barnabé foi enviado pela igreja de 

Jerusalém para ensinar aos gentios de Antioquia (v.26). Entendeu muito 

cedo o caráter universal do evangelho de Jesus. Ele e Saulo foram os 

primeiros pastores de Antioquia, e no exercício de seu ministério 

ultrapassaram as barreiras culturais. O Cristianismo é transcultural; a 

igreja de Jerusalém enviou o homem certo para Antioquia. Por ser 

cipriota, talvez tivesse mais jeito de lidar com os gentios (v.22). Esse é 

um exemplo de missionário enviado para ensinar numa igreja já 

constituída. 

O convite feito a Saulo. Barnabé foi o primeiro que entendeu a 

nova realidade. Vendo que os costumes deles eram muito diferentes das 

tradições judaicas e que aqueles irmãos estavam alegres e eram 

fervorosos no espírito, mas provenientes de outra cultura, lembrou-se de 

Saulo, pois sabia que o Senhor Jesus o havia chamado para pregar e 

ensinar aos gentios. Saulo era de Tarso, grande centro cultural da época 

e conhecia a cultura grega. Ninguém melhor do que Saulo para ensinar a 

esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em 

buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Antioquia conquistou essa 

importância na história do Cristianismo graças a estrutura bem 

organizada por Barnabé e Saulo. 

 

4. O QUE SIGNIFICA O NOME “CRISTÃO”? 
O nome “cristão”. A palavra “cristão” ocorre somente três vezes 

no Novo Testamento (At 11.26, 26.28; 1Pe 4.16). Originalmente 

designava um servo e seguidor de Cristo. Hoje tornou-se um termo geral, 

destituído do seu significado primitivo. A nós, esse termo deve sugerir o 

nome do nosso Redentor (Rm 3.24), a ideia do profundo relacionamento 

do crente com Cristo (Rm 8.38.39), o pensamento de que o recebemos 

como nosso Senhor (Rm 5.11), e a causa da nossa salvação (Hb 5.9).  
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CONCLUSÃO  
A igreja tem sido o instrumento de Deus para a propagação 

mundial do evangelho. Tal como Deus formou a Israel e, no Antigo 

Testamento o constituiu como seu representante, assim formou a igreja 

para concluir a tarefa iniciada pelos hebreus. Ela representa o e corpo de 

Cristo - organismo vivo que Deus levantou para realizar os seus 

propósitos. 

O Espírito Santo foi dado à igreja, e quando o seu poder opera, 

Jesus faz a sua obra abundante por meio dela. 

A igreja primitiva, por conseguinte, estava ciente da visão 

missionária e universal de Deus. Apesar das perseguições, nossos 

primeiros irmãos obedeceram piamente o “IDE” de Jesus. E nós? O que 

temos realizado? 

Sua igreja pode ser considerada uma base missionária? Há muitos 

Barnabés e Saulos esperando para serem comissionados até aos confins 

da terra. 

 
 

DEVOCIONAIS 

 
Segunda-feira  

Atos 13.1-4 

De Antioquia partem os 

primeiros missionários 

Quinta-feira  

Atos 15.35,36 

Paulo e Silas partem de 

Antioquia para a segunda 

viagem missionária 

Terça-feira  

Atos 14.26 

Antioquia, base missionária de 

Paulo 

Sexta-feira  

Atos 18.22,23 

De Antioquia Paulo parte para 

a terceira viagem missionária 

Quarta-feira  

Atos 15.1 

Antioquia e a manifestação dos 

judaizantes 

Sábado 

Atos 11.27-30 

Antioquia envia ajuda aos 

irmãos de Jerusalém 
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4º Sermão 
PLANTANDO IGREJAS LOCAIS 

Atos 13.1-4; 14.20-28 

INTRODUÇÃO 
Atos dos Apóstolos é um documento histórico, inspirado pelo 

Espírito Santo, onde temos a descrição da maneira como Paulo procedeu 

para dar assistência espiritual às multidões de crentes que em vários 

lugares, se haviam convertido. 

Em primeiro lugar o apóstolo entregava aos novos crentes o ensino 

da Palavra de Deus, orientando-os para que, pelo batismo nas água, 

fossem encaminhados a participar da igreja local: ele ministrava aos 

novos convertidos instruções sobre a maneira pela qual podiam melhor 

servir a Deus. 

Em todos os lugares onde Paulo abril trabalho, uma igreja era 

fundada. 

Com a organização das igrejas, o apóstolo podia continuar suas 

viagens missionárias, sem ficar detido num só lugar. Ele entregava a 

direção a outros, e, aliviado dessa responsabilidade, podia avançar na 

expansão da obra missionária. 

É possível aplicar em nossos dias, no trabalho missionário, a 

mesma estratégia do apóstolo Paulo? 

Quais programas e métodos de plantação de igreja são mais 

eficazes para os dias de hoje? 

Continuamos crendo que os métodos usados pelos apóstolos, 

representam o padrão para o trabalho missionário de todos os tempos. O 

próprio apóstolo escreveu: “Sede meus imitadores!". Ele foi um exemplo 

para os missionários em todos os sentidos. Sendo assim, convém aplicar 

os métodos usado pelos apóstolos no trabalho missionário de hoje. É 

preciso enviar missionários e buscar os perdidos em todos os recantos da 

terra. 

Vejamos, então, algumas estratégias usadas pelo apóstolo Paulo na 

plantação de igrejas locais. 
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1. AS SINAGOGAS COMO PLATAFORMA  
Nas sinagogas. Em todas as grandes cidades, Paulo procurava logo 

uma sinagoga. Como judeu e mestre da Lei, tinha acesso à palavra, e não 

perdia a oportunidade de falar de Jesus. Quando não lhe era permitido 

pregar aos judeus, dirigia-se aos gentios. Ele usou essa estratégia em 

Chipre (13.5), Antioquia da Pisídia (13.14), Icônio (14.1), Tessalônica 

(17.1,2), Beréia (17.10-12), Atenas (17.17), Corinto (18.4) e Éfeso 

(18.19). As sinagogas dessas cidades serviram de base para igrejas 

locais. Foi assim que o apóstolos plantou igrejas em todos esses locais. 

Hoje não encontramos no campo missionário tantas sinagogas, como 

naqueles dias, e nem temos tantos rabinos convertidos à fé cristã. Mas o 

princípio continua válido. 

No plano cultural. Todas as pessoas pertencem a um povo e a uma 

cultura, para a qual o missionário pode ser enviado para evangelizar, 

plantar igrejas locais, ensinar e realizar outras atividades missionárias. 

Quando se trata de alguém que está fora de sua cidade natal ou de seu 

país ou de seu convívio social e converte-se à fé cristã, geralmente sente 

a necessidade de falar de Jesus para os seus, e contar quão grandes coisas 

o Senhor lhe fez e como teve misericórdia de si (Mc 5.19). 

No plano religioso. Consideremos alguém muito fervoroso em sua 

religião. Tendo-se Paulo convertido a Cristo, torna-se a maior autoridade 

para evangelizar sua antiga comunidade de fé. Esse é um excelente 

terreno para se disseminar as boas novas de salvação. Através desse 

processo, as pessoas se convertem e vêm para a igreja, fazendo surgir 

novas congregações. Esse método pode ser usado hoje para se plantar 

igrejas locais. 

Exemplo prático da atualidade. Há casos de irmãos que voltam 

para o seu país ou para a sua cidade ou região a fim de falar do amor de 

Deus. Temos diversos casos dentro de nossa igreja, como o casal de 

missionários que estão na Bolívia, cuja esposa, como sendo uma 

boliviana, sentiu-se chamada para ministrar ao seu povo. Temos ainda o 

caso do Missionário José Francisco, da IDPB Educandos, que sentiu-se 

na responsabilidade de evangelizar sua cidade natal e foi enviado de 

Manaus/AM a Esperantina/PI, a fim de evangelizar sua cidade, e hoje 

tem uma igreja plantada naquela cidade. Temos ainda o caso mais 

recente, do Pr. Francisco José, que sendo oriundo das regiões do Sertão 
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Nordestino sentiu-se chamado por Deus para fundar e coordenar a 

Missão Decápolis, mudando-se para Juazeiro do Norte/CE a fim de, 

junto com sua equipe, plantar pelo menos dez igrejas em cidades no 

interior de cada estado do Nordeste. 

 

2. AS CAMPANHAS OU CRUZADAS 

EVANGELÍSTICAS 
A Campanha de Chipre. A primeira viagem missionária do 

apóstolo Paulo durou cerca de dois anos, 48 e 49 d.C. O verbo grego 

dierchomai, “atravessar”, usado nesta expressão: “atravessado a ilha até 

Pafos” (13.6), dá a ideia de campanha evangelística. O Dr. Sir William 

Ramsay, arqueólogo que investigou o livro de Atos, constata que Lucas 

não cometeu nenhum erro ao mencionar os 32 países, as 54 cidades e as 

9 ilhas em Atos. Ele diz que o referido verbo significa “uma turnê 

evangelística em toda a ilha”. 

Em Listra e Derbe. O texto sagrado diz: “Ali pregavam o 

evangelho” (14.7). O contexto mostra que Paulo e Barnabé fizeram uma 

cruzada evangelística entre os gentios. Constata-se isso em decorrência 

do movimento provocado pelos moradores da região em virtude da cura 

do coxo de nascença, e por haverem confundido Paulo e Barnabé com 

divindades romanas, Mercúrio e Júpiter (14.8-14). 

As campanhas da atualidade. Esse método de evangelização é 

usado em muitas partes do mundo com resultados extraordinários. No 

entanto, temos trabalhado muito mais usando a estratégia de 

evangelização de impacto, onde com um grupo de pessoas preparadas, 

debaixo de muita oração e jejum, além de, em muitas ocasiões, 

oferecermos também algum tipo de trabalho social e ajuda aos 

necessitados. Esse tipo de impacto, atrai a população local e quebra as 

barreiras das diferenças religiosas, permitindo que as pessoas estejam 

sensíveis ao evangelho de Cristo. 

 

3. AS DIVERSAS ESTRATÉGIAS  
Nas casas. Paulo fundou igrejas não somente usando as sinagogas 

e através de campanhas evangelísticas. Ele usou muitas outras 

estratégias. Em Corinto, começou por uma sinagoga (18.4), em seguida 
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encontrou abrigo na casa de Tito Justo, e depois teve o apoio de Crispo, 

líder da sinagoga, que logo se converteu (18.7,8). Da mesma forma, 

fundou a igreja de Filipos, na casa de uma empresária de nome Lídia (At 

16.14,15), e em Éfeso, começando por uma sinagoga (18.19), continuou 

nas casas (20.20). Até hoje, a maioria das igrejas nasce nas casas dos 

crentes. Essa estratégia continua a ser usada em nossos dias. 
Nas praças. A pregação nas ruas e praças tem dado origem a 

muitas igrejas locais. Há muitas localidades onde esse trabalho não é 

permitido; em outros lugares não dá resultado. O apóstolo Paulo usou 

essa estratégia em Atenas (At 17.17). Em muitos lugares, continua 

surtindo resultados. O modelo é bíblico; cabe a cada um ter o necessário 

discernimento para aplicá-lo na hora e na localidade adequadas. As 

praças de sua cidade podem ser uma terra fértil para semear a semente. 

Nos centros acadêmicos. A igreja de Atenas nasceu de um 

trabalho do apóstolo Paulo entre os acadêmicos (At 17.19, 22, 34). O 

Senhor Jesus tem muitas testemunhas entre os universitários, professores 

e eruditos de todo o mundo. Muitos destes organizam trabalhos 

programados para alcançar os seus pares para Jesus. Muitos conseguem 

espaço físico na própria instituição de ensino para reuniões, além de 

cultos em ação de graças em eventos como formaturas. É um trabalho 

promissor, e tem suas bases na Bíblia. Hoje nós temos, também, um 

trabalho muito forte entre os próprios jovens universitários, chamado 

“pocket”, um movimento em que se propõe unir estudantes universitários 

cristãos a fim de fortalecer sua fé e de compartilhar através de milagres 

e maravilhas sua fé com outros estudantes universitários. 

Os grandes centros urbanos. O apóstolo procurava os grandes 

centros urbanos fundando neles igrejas. Ele passou por inúmeras cidades 

em suas viagens, mas sua meta era alcançar as de maior porte. Depois, 

as igrejas das grandes cidades encarregam-se de evangelizar as cidades 

menores vizinhas. Éfeso era o centro das sete igrejas da Ásia; Paulo, 

portanto, foi o fundador delas através da cidade de Éfeso. 

 

CONCLUSÃO  
Vimos que o apóstolo Paulo se utilizou de inúmeros meios para 

alcançar as pessoas para Cristo e com elas surgiram as igrejas. 

Campanhas evangelísticas, evangelismo de casa em casa, centros 
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acadêmicos, ruas e praças e em outros locais são estratégias usadas para 

qualquer época da história. Os recursos eletrônicos são bastante úteis na 

evangelização. Podemos resumir tudo isso nas palavras do próprio 

apóstolo: “Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios chegar a 

salvar alguns” (1Co 9.22). Esses são os exemplos que devemos seguir 

para plantar igrejas em qualquer campo missionário. 
É tempo de plantar igrejas. 

 

 

 

 

 

 

DEVOCIONAIS 

 
Segunda-feira  

Atos 11.19 

Antioquia, uma igreja fundada 

por pregadores anônimos. 

Quinta-feira  

Atos 2.14 

Jerusalém, uma igreja fundada 

pelos apóstolos 

Terça-feira  

Atos 6.5; 8.5-8 

Samaria, uma igreja fundada 

por um diácono 

Sexta-feira  

Atos 16.14,15 

Filipos, uma igreja fundada na 

casa de uma mulher 

Quarta-feira  

Atos 8.27, 36-39 

Etiópia, uma igreja fundada por 

um viajante 

Sábado 

Mateus 16.18; Atos 9.31 

O Senhor Jesus, fundador e 

cabeça da igreja 
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