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Missões
A PRESENÇA DE JESUS NA OBRA MISSIONÁRIA
“E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do
século” (Mateus 28.20).
Temos a certeza de sua presença: “eis que estou convosco”. O Senhor e
Salvador Jesus Cristo está conosco! O seu nome é Emanuel, que significa
Deus conosco! (Mt 1.23). A presença é pessoal. Ele está conosco por
intermédio do Espírito Santo (Jo 14.16-18). Jesus voltou na pessoa do Espírito
Santo, que habita conosco e está em nós. Ele habita no nosso coração. Todo
cristão autêntico é convertido pelo Espírito Santo e no ato da conversão, é
selado ou habitado por ele (2 Co 1.21,22; Ef 1.13). Uma pessoa só pertence a
Jesus se for habitada pelo Espírito Santo (Rm 8.9; 1 Co 3.16; 6.19). Não há
dúvidas ou incertezas. Jesus está conosco! Este é um fato consumado e
experimentado!
Além da certeza de sua presença, temos a constância de sua presença:
“estou convosco todos os dias até a consumação do século”. É importante
destacar que esta promessa relaciona-se com a Grande Comissão, isto é, com
a “tarefa missionária” que a igreja realiza: “Ide, portanto, fazei discípulos de

todos as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado” (Mt 28.19-

20). O “ide”, no grego, não é imperativo, mas um particípio, sendo a melhor
tradução “indo”. “Fazei discípulos” é o único imperativo da Grande Comissão.
Sabemos que para alguém ser convertido é necessário uma ação sobrenatural
de Deus (Jo 1.12,13; 3.8). Logo, a presença de Jesus é indispensável tanto
para quem discipula, quanto para quem é discipulado. Ninguém que é enviado
vai sozinho. Jesus o acompanha até aos confins da terra (At 1.8) e até à
consumação do século (Mt 28.20).
Rev. Paulo Gerson Uliano

Projeto Pequeninos-RJ
Oro também
para que os
olhos do coração de vocês sejam
iluminados,
a fim de que
vocês
conheçam
a
esperança
para a qual
ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Efésios 1:18.
Nós os Pequeninos, desejamos a vocês um abençoado e proveitoso fim de semana!! Excelente dia.

Páscoa!!!! Jesus Cristo vive!!! Liberdade para
aqueles que o tem como seu Senhor e Salvador!!!
Feliz Páscoa, feliz vida, feliz liberdade em Cristo
Jesus!!!!

(Mensagem na íntegra da Irmã Daniele)

Faça parte deste trabalho, contribuindo e ajudando a cuidar destas crianças:
Para maiores informações, entre em contato com nossa Irmã:
Solange Stein (19) 99104-0623

Notícias da Síria
Hoje as vésperas da páscoa entramos por primeira vez como ISAT para participar de um torneio. Pensa NUM tempo lindo com as crianças e pais e mães !!!
Amém !!! Celebraremos nossa páscoa com esses meninos, meninas, treinadores, pais, mães
dentro do Campo. Amando, testemunhando e fazendo a diferença Como seguidores dEle !!!

Quadro de Missionários
Missionários mais próximos à nossa igreja:
Oremos por eles e suas famílias
- Rev. Daniel e Marcia (Japão)
- César e Cáthrim (Indaiatuba / projeto Bangladesh)
- Juan e Priscila Tróia (Síria)
- Pr. Jessé e Helen (Timor Leste)
- Pr. Vladimir e Raquel (São Paulo / Projeto Iraque)
- Ilza (Pai Pedro - MG)
- Rev. Wanderson e Fábia (Projeto Boas Novas para Portugal - APMT)
- Daniele (Projeto Pequeninos - RJ)


Projetos e Associações Missionárias:
- Departamento Missionário (1ª IPB Indaiatuba)
- Projeto Mãos que Abençoam (1ª IPB Indaiatuba)
- (JMN) Junta de Missões Nacionais
- (APMT) Agência Presbiteriana de Missões Transculturais
- Projeto Mão na Massa (CNHP) Confederação Nacional de Homens
Presbiterianos.
- Missão Portas Abertas
- Gideões Internacionais
- Asas de Socorro


- Hoje à noite é o quarto Domingo, o “Domingo Missionário” e o povo de Deus
terá o grande privilégio de contribuir com a obra missionária, entregando no
altar do Senhor ofertas que serão canalizadas para os missionários com as
quais assumimos parceria de cooperação mensal. Contamos com sua
generosidade.
“Oremos também pelos mantenedores destes irmãos e projetos.”
“Irmãos, orai por nós.” (1 Tessalonicenses 5:25)

