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A  
MISSÃO 

DA  
IGREJA 



Deus quer que a igreja 
cresça, e assuma seu 
papel na salvação de 

almas 



Deus fez a parte dele na salvação 
dos perdidos 

o Espírito Santo também 

Jesus também fez a Sua parte 

Agora falta a nossa parte 



Existem três razões 
principais na teologia 
bíblica, indicando que 

Deus deseja o 
crescimento da igreja



O  
GRANDE 
AMOR DE 

DEUS



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. 
João 3:16

O texto de ouro nos faz 
lembrar esse amor



Cuidai pois de vós mesmos e de 
todo o rebanho sobre o qual o 
Espírito Santo vos constituiu 
bispos, para apascentardes a 

igreja de Deus, que ele adquiriu 
com seu próprio sangue. 

Atos 20:28

Jesus deu seu sangue para 
salvar a igreja



o qual deseja que todos os homens 
sejam salvos e cheguem ao pleno 

conhecimento da verdade. 
I Timóteo 2:4

Deus não quer que ninguém se perca

É Seu desejo que todos cheguem 
ao arrependimento



GLORIFICAÇÃO 
A 

DEUS

A segunda razão pela qual devemos 
nos empenhar no crescimento da 
igreja, é para glorificar a Deus! 



Jesus nos ensina que 
quando damos frutos 

(convertemos pessoas),  
glorificamos a Deus. 



Nisto é glorificado meu Pai, 
que deis muito fruto; e 

assim sereis meus 
discípulos. 
João 15:8

As palavras de Jesus não 
permitem exceções.



Portanto, todo cristão e 
toda congregação deve 

evangelizar para glorificar 
Deus. 



Ora, àquele que é poderoso para 
fazer tudo muito mais 

abundantemente além daquilo que 
pedimos ou pensamos, segundo o 
poder que em nós opera, a esse 
seja glória na igreja e em Cristo 

Jesus, por todas as gerações, para 
todo o sempre. Amém  

Efésios 3:14-21



O 
MANDAMENTO 

“IDE”  

A terceira base bíblica para nos 
empenharmos no crescimento da 

igreja, acha-se em Mateus 28:18-20



E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, 
dizendo: Foi-me dada toda a autoridade 

no céu e na terra. 
 Portanto ide, fazei discípulos de todas 
as nações, batizando-os em nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 
ensinando-os a observar todas as 

coisas que eu vos tenho mandado; e eis 
que eu estou convosco todos os dias, 

até a consumação dos séculos. 
Mateus 28:18-20



Para sermos fieis ao Seu 
mandamento devemos buscar o 

crescimento da Sua igreja

“Fazer discípulos” é uma ordem 
para todos nós, e um ministério 

comum, a todos cristãos. 



Porque deste 
modo Ele 

estará conosco 

e eis que eu estou convosco todos 
os dias, até a consumação dos 

séculos. 
Mateus 28:20



Então, temos que buscar o 
crescimento da igreja.

Essa é a missão 
que Jesus nos deu.



Conclusão   

Para mostrar o grande amor de Deus...

...obedecer o Seu mandamento,

...para que Ele seja glorificado...



cada cristão verdadeiro deve 
fazer tudo para que Sua igreja 

cresça.

Como nunca cresceu antes!



Que os homens nos considerem, 
pois, como ministros de Cristo, e 
despenseiros dos mistérios de 

Deus. 
 Ora, além disso, o que se requer 
nos despenseiros é que cada um 

seja encontrado fiel. 
I Coríntios 4:1-2

Que Deus nos encontre fieis nesta obra



Que Deus 
nos 

abençoe!
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