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MINHA MISSÃO NO MUNDO
João 17.18
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
1. VOCÊ TEM UMA MISSÃO NESSE
MUNDO
2 Coríntios 5.18
Por meio de Cristo, nos transforma de
inimigos em amigos dele. E Deus nos deu
a tarefa de fazer com que os outros
também sejam amigos dele.
2 Coríntios 5.20
Portanto, estamos aqui falando em nome
de Cristo, como se o próprio Deus
estivesse pedindo por meio de nós. Em
nome de Cristo nós pedimos a vocês que
deixem que Deus os transforme de
inimigos em amigos dele.
2. SUA MISSÃO É IMPORTANTE
Sua missão é um privilégio!

outro. Pois abaixo do céu não existe
nenhum outro nome pelo qual importa
que sejamos salvos
Sua missão tem valor eterno.
João 9.4
É necessário que façamos as obras
daquele que me enviou, enquanto é dia;
a noite vem, quando ninguém pode
trabalhar.
Sua missão traz significado à sua
vida.
Atos 20.24
Porém em nada considero a vida
preciosa para mim mesmo, contanto
que complete a minha carreira e o
ministério que recebi do Senhor Jesus
para testemunhar o evangelho da graça
de Deus

2 Coríntios 5.18
Todas essas novas vêm de Deus, que
nos trouxe de volta a si mesmo por meio
daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos 3. O PREÇO DE SUA MISSÃO
deu o privilégio de insistir com todos para
Lucas 22.42
que se tornem aceitáveis diante dele e se
Pai [...] não seja feita a minha vontade,
reconciliem com ele.
mas a tua.
Sua missão transforma a vida das
Mateus 6.33
pessoas
Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu
Atos 4.12
reino e a sua justiça, e todas estas
Pois não há salvação em nenhum
coisas vos serão acrescentadas.
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