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“ADORAR A DEUS, PREGAR O EVANGELHO E FORMAR CRISTO EM TODAS AS
PESSOAS”.

Embora o Novo Testamento afirme em suas páginas os diversos feitos do ministério de Jesus,
cremos que ele tinha uma missão muito bem definida na terra e suas últimas ordenanças nos
revelam isso. “Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e
do Filho, e do Espírito Santo; Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e
eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém”. Mt. 28. 19-20.
Há pelo menos três momentos específicos no ministério de Jesus em que ele afirma o seu
propósito, como enviado de Deus:
· “Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do
Reino de Deus; porque para isso fui enviado”. Lucas 4.43. Anunciar o Evangelho do Reino de
Deus é a missão profética do Senhor Jesus.
· “Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.” Lc. 19.10. Estamos
falando aqui da missão redentora de Jesus. Ela se tornou a mais popular do seu ministério. Aqui
Jesus se revela como o Salvador do mundo. Infelizmente, esta tem sido a única ênfase de muitos
ministérios. Precisamos reconhecer Jesus como o Senhor primeiramente. Jesus só é o redentor
se antes Ele for o Senhor das nossas vidas.
· “Quem comete o pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de
Deus se manifestou: para desfazer as obras do diabo”. 1Jo. 3.8. Aqui somos ensinados pelo
apóstolo João sobre outro aspecto essencial do ministério de Jesus: Libertar as pessoas do
poder escravizador do Diabo. Então, podemos afirmar que Jesus possuía um tríplice ministério:
Anunciar, Salvar e Desfazer as obras do Diabo.
Qual a importância destas verdades de Deus para a sua igreja? Elas reafirmam a própria missão
da igreja como corpo de Cristo. A missão da igreja hoje não difere da missão de Jesus. Tudo o que
Jesus fez tem ressonância na igreja. Assim como Jesus se entregou na cruz para agradar o Pai e
completar a sua missão, a igreja tem um papel sacrificial onde ela assume o compromisso de se
entregar totalmente a Jesus, seu noivo! É missão da igreja anunciar o Evangelho. Mateus declara
isto no texto acima.
É propósito da igreja libertar com poder as pessoas perdidas e levá-las a Cristo! João 8.32 nos
ensina que a verdade liberta. E quem é a verdade? Jesus o cabeça da igreja! Após a sua ascensão
Jesus passou a operar na terra por meio do seu corpo. E quem é o seu corpo? A igreja! Há unidade
entre Jesus, o cabeça e a igreja, seu corpo! Jesus não está desassociado do seu corpo. Portanto,
quando ele liberta, faz isto por meio do seu corpo. Aleluia!
É missão da igreja desfazer as obras do Diabo! Pelo menos em dois lugares na bíblia esta
verdade é confirmada: “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. “Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre
esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela”. Mt. 16.18.
Concluímos que a missão da Comunidade Vida em Família não pode ser diferente da missão do
seu cabeça: O Senhor Jesus! “Adorar a Deus, Pregar o Evangelho e Formar Cristo em Todas as
Pessoas” é a nossa missão como igreja de Jesus na Terra!

BROTAS

Márcio & Tati - Terça 19:30hs
Tel.: 3353-8409, Cel.: 8833-4594/8833-9171
Humberto & Livânia – Eng. Velho – Quinta 19:30hs
Tel.: 3261-3194, Cel.: 8838-9984/8853-0888
COSTA AZUL

Pr. Wolney & Pra. Olga - Quinta 20:00hs
Tel.: 3231-7598, Cel.: 8758-6811/8759-4148
Luciano & Isabella - Sábado 17:00hs
Tel.: 3484-8640; Cel.: 8713-3503/8802-0217
FEDERAÇÃO

Grupos Familiares

Pr. Paulo

Alexandre & Mirena - Quinta-feira 19:30hs
Cel.: 8115-6597/8170-3537
GARIBALDI

Amélia - Quinta 19:30hs
Tel.: 3494-1848; Cel.: 8761-7604
PERNAMBUÉS

Roque & Joana - Terça 19:30hs, Tel.: 3431-3214,
Cel.: 9957-0876/9965-0876
CABULA VI

Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs,
Tel.: 3248-1448, Cel.: 9961-7034/9956-5693
SABOEIRO

Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta 17:00hs
Tel.: 3230-6061, Cel.: 9908-4618, Cel.: 8121-7616
SÃO GONÇALO

Leo & Taty - Terça 20:00hs, tel.: 3257-0438
Cel.: 9113-7062
SIMÕES FILHO - CIA

Pr. Paulo & Pra. Viviane - Segunda 20:00hs
Tel.: 3231-7774, Cel.: 9644-9499/9644-9459

INSCRIÇÕES PARA ENCONTRO: Encerramento
das inscrições do Encontro será hoje à noite.
Teremos uma tolerância até domingo que vem
(12/06) pela manhã no Pré-encontro (09:00hs)
ARRAIÁ VIVA JESUS: Você gosta de um milho
assado? Amendoim cozido? Xinxim de bofe e uma
pamonha bem quentinha? Então venha participar
do nosso 4º. Arraiá Viva Jesus. Vai ter tudo isto e
muito mais! 18 de Junho (sábado - 19:30hs)
Na Comunidade Vida em Família, ao Lado do
Cabula Master Shopping.

Avisos

A NOSSA MISSÃO

“Quando vos reunis, cada um tem salmo, outro doutrina,
outro revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se
tudo para a edificação”. 1Co. 14.26.
A Comunidade Vida Em Família está estruturada em
pequenos grupos nas casas dos irmãos que chamamos de
grupos familiares. Em um deles você crescerá
espiritualmente. Fale com um dos nossos líderes e
participe!

