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“NOVOS ATOS, NOVAS ATITUDES” 

UMA VIDA MISSIONAL 

Desenvolvendo Perseverança e Amor 

Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A 

vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se 

entregou por mim. Gl.2. 20 

INTRODUÇÃO 

O termo missional é mais um desses termos que surgem para definir melhor o propósito 

do cristão quanto ao que ele deve fazer, depois que recebeu de Jesus Cristo, a salvação 

eterna. A missão é muito bem descrita por Jesus Cristo, em Mateus 28:17 a 20. A 

palavra missional é de uso mais comum hoje, mas a sua essência não é nova, sua 

essência remonta a grande comissão. "Missional como definimos, significa realmente 

fazer missão onde você está", Stetzer (2006, p. 4) 

DESENVOLVIMENTO 

Há 2 PALAVRAS  revolucionadoras quando o assunto é JUVENTUDE MISSIONAL –  

PERSEVERANÇA -  AMOR   

 Alcança uma vida missional – Quem não se deixa confuso pelas provas. 

LEIA O TEXTO - I Pedro 1: 13 a 22 

Para Pedro, de acordo com este texto a falta de compromisso com a santidade, TE LANÇA PRA 

LONGE DA MISSÃO E desvaloriza o que CRISTO FEZ ao morrer na cruz.   Para Pedro, as 

provas podem deixar o amor ao próximo comprometido.NA HORA DA PROVAÇÃO VOCÊ 

PRECISA TER A CERTEZA DO PORQUE ESTÁ AQUI. 

PEDRO FALA DE PERSEVERANÇA QUE PRODUZ UM RESULTADO.    

- Tenha uma visão clara do que alcançar. Se nada é o seu alvo, nada ida alcançar. 

-  Decida conquistar algo para Deus  – A visão de um amigo transformado, da sua turma de 

escola convertida o faz orar mais por ele, o faz desenvolver uma estratégia de evangelismo por 

eles. O faz ser uma testemunha poderosa.  

- Mantenha a visão em Deus –  As promessas de Deus não irão falhar. SER PERSEVERANTE 

É DECIDIR ANDAR NOS CAMINHOS DE DEUS, E AGUARDAR. É orar com base no que Ele 

promete em sua palavra.  

 Alcança uma vida missional – Quem Consegue olhar para o outro.  

Os jovens correm o risco de viverem só para si mesmos. O mundo está vivendo uma revolução 

comportamental sem precedentes. Descontrole das pessoas, explosão de ira, a falta de amor ao 

próximo estão sendo aprendidas desde o berço. Uma vez perguntaram para Jesus – Quem é o 

meu próximo ? LEIA O TEXTO-  Lucas 10 . 25 a 32.  

Jesus está dizendo que o amor – É AÇÃO – Quem ama não ve barreiras sociais, intelectuais, 
raciais. O amor quando colocado em ação é a melhor forma de demonstrar o que Cristo faz 
pelas pessoas.  

 

CONCLUSÃO :  
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A IGREJA SE FOR INSTITUCIONAL não chegará ao coração das pessoas. 

A IGREJA SÓ ALCANÇA SEUS OBJETIVOS se for MISSIONAL. 

Não é uma juventude EMOCIONAL que viverá os propósitos de Deus nesta geração, mas se for  

caracterizada pela perseverança – pelo amor incondicional. Novos Atos – Novas Atitudes 

Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A 

vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se 

entregou por mim. Gl.2. 20 

Paulo em nível bem avançado em sua vida, chegou a esta conclusão. ESTOU CRUCIFICADO 

PARA MIM, PARA O MUNDO – Cristo Vive em Mim. 

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO 

 Quais desafios Deus trouxe a você através do Congresso ISSO PEGA ?  

 O que está disposto a fazer de prático com relação ao próximo ?  

 Quando as lutas chegam, como você reage ? É perseverante ?  

 Como os cristãos devem reagir diante das retaliações a fé cristã ? Há uma oposição 

ferrenha ao evangelho nesses dias !!  

 Você já desenvolve uma vida missional ? Age e vive de acordo com ela ?  

 


