
Pr. João Marcos B. Soares
DIRETOR EXECUTIVO DE MISSÕES MUNDIAIS

AMERICA Europa ASIA E OCEANIA
Ore pela

AFRICA
Ore pela Ore pela

Pelas unidades do PEPE, todos os 

missionários-coordenadores, voluntários atuantes e pelas 

crianças e suas respectivas famílias que são abençoadas

pelo programa socioeducativo.

Por novas oportunidades de plantação de igrejas e 

revitalização, além de possíveis parcerias que contribuirão 

para a ampliação do trabalho missionário no continente.

1

3

Pelo despertamento de vocacionados locais e mais jovens 

para participar do Projeto Radical Latino-Americano.2

Pelas vítimas que sofrem com ataques de grupos terroristas.

Para que os projetos de desenvolvimento comunitário 

possam se multiplicar, alcançando mais pessoas e

fazendo a diferença na vida do povo local.

1

3

Pela formação e capacitação de líderes e pastores locais

e pelo desenvolvimento de pequenos grupos como 

ferramenta para a plantação de igrejas.

2

Pelo trabalho junto a crianças de famílias desestruturadas

e dependentes químicos.

Pela revitalização e fortalecimento das igrejas que sofrem 

com o esfriamento espiritual e também pela propagação

do DNA Missionário junto às convenções batistas locais.

1

3

Para que os projetos de assistência aos refugiados

produzam novos frutos e se estabeleçam de forma 

consistente, que pessoas tenham suas vidas alcançadas 

por Cristo.

2

Por mais vocacionados e formação de obreiros da

terra, que possam levar o Evangelho a países mais

fechados à entrada de missionários brasileiros.

Para que o DNA Missionário seja propagado, por 

oportunidades de evangelizar e pelos trabalhos de 

tradução da Bíblia aos povos não alcançados.

1

3

Pelos projetos de assistência social a crianças, famílias e 

refugiados.
2

O apóstolo Paulo revela a necessidade de haver uma retaguarda para o 
combate no campo missionário. Em vários textos podemos encontrá-lo 
pedindo oração, como em Romanos 15.30. Os intercessores são o batalhão 
que dá o suporte espiritual para os guerreiros irem à linha de frente.

É assim que somos como igreja, e é assim que devemos encarar a Grande 
Comissão. O clamor é caracterizado pelo esforço de impedir a atuação do 
opositor e favorecer o servo do Senhor.

Enfrentar o campo missionário é se deparar com oposições. Paulo sabia dos 
adversários e adversidades que estavam a sua espera em Roma, portanto, 
pediu ajuda em oração para que obtivesse êxito em sua missão. 

Na obra de Deus, o trabalho é cooperativo. Assim, as atuações dos 
missionários e dos intercessores andam lado a lado no combate, e o valor do 
serviço é o mesmo; por isso, a justa recompensa é atribuída igualmente às 
duas partes. 

Desa�amos você a clamar ao Senhor para que esteja com o coração aberto 
neste tempo, buscando a cada dia mais sensibilidade espiritual para perceber, 
sentir e agir diante do grande desa�o missionário que temos pela frente. Seja 
um agente mobilizador de Missões Mundiais em sua igreja, bairro, cidade. 
Desa�e pessoas que estão a sua volta a interceder pela obra missionária e 
ORE por todos obreiros de Deus que pregam o Evangelho, não importando 
as consequências ou circunstâncias.

Um cristão de joelhos vê mais
longe que um filósofo nas pontas dos pés

(Patrick Johnstone)

Fábio Costa COORDENADOR MISSIONÁRIO NO SUL DA ÁSIA

“Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem 
gerar alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do 
Senhor é eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua 
alegria deve estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta 
em alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na 
eternidade usufruindo da verdadeira alegria. 
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pedindo oração, como em Romanos 15.30. Os intercessores são o batalhão 
que dá o suporte espiritual para os guerreiros irem à linha de frente.

É assim que somos como igreja, e é assim que devemos encarar a Grande 
Comissão. O clamor é caracterizado pelo esforço de impedir a atuação do 
opositor e favorecer o servo do Senhor.

Enfrentar o campo missionário é se deparar com oposições. Paulo sabia dos 
adversários e adversidades que estavam a sua espera em Roma, portanto, 
pediu ajuda em oração para que obtivesse êxito em sua missão. 

Na obra de Deus, o trabalho é cooperativo. Assim, as atuações dos 
missionários e dos intercessores andam lado a lado no combate, e o valor do 
serviço é o mesmo; por isso, a justa recompensa é atribuída igualmente às 
duas partes. 

Desa�amos você a clamar ao Senhor para que esteja com o coração aberto 
neste tempo, buscando a cada dia mais sensibilidade espiritual para perceber, 
sentir e agir diante do grande desa�o missionário que temos pela frente. Seja 
um agente mobilizador de Missões Mundiais em sua igreja, bairro, cidade. 
Desa�e pessoas que estão a sua volta a interceder pela obra missionária e 
ORE por todos obreiros de Deus que pregam o Evangelho, não importando 
as consequências ou circunstâncias.

Um cristão de joelhos vê mais
longe que um filósofo nas pontas dos pés

(Patrick Johnstone)

Fábio Costa COORDENADOR MISSIONÁRIO NO SUL DA ÁSIA

“Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem 
gerar alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do 
Senhor é eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua 
alegria deve estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta 
em alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na 
eternidade usufruindo da verdadeira alegria. 

Pr. João Marcos B. Soares
DIRETOR EXECUTIVO DE MISSÕES MUNDIAIS
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para participar do Projeto Radical Latino-Americano. 2

Pelas vítimas que sofrem com ataques de grupos terroristas.

Para que os projetos de desenvolvimento comunitário 

possam se multiplicar, alcançando mais pessoas e

fazendo a diferença na vida do povo local. 1

3

Pela formação e capacitação de líderes e pastores locais

e pelo desenvolvimento de pequenos grupos como 

ferramenta para a plantação de igrejas. 2

Pelo trabalho junto a crianças de famílias desestruturadas

e dependentes químicos.

Pela revitalização e fortalecimento das igrejas que sofrem 

com o esfriamento espiritual e também pela propagação

do DNA Missionário junto às convenções batistas locais. 1

3

Para que os projetos de assistência aos refugiados

produzam novos frutos e se estabeleçam de forma 

consistente, que pessoas tenham suas vidas alcançadas 

por Cristo.

2

Por mais vocacionados e formação de obreiros da

terra, que possam levar o Evangelho a países mais

fechados à entrada de missionários brasileiros.

Para que o DNA Missionário seja propagado, por 
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3
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O apóstolo Paulo revela a necessidade de haver uma retaguarda para o 
combate no campo missionário. Em vários textos podemos encontrá-lo 
pedindo oração, como em Romanos 15.30. Os intercessores são o batalhão 
que dá o suporte espiritual para os guerreiros irem à linha de frente.

É assim que somos como igreja, e é assim que devemos encarar a Grande 
Comissão. O clamor é caracterizado pelo esforço de impedir a atuação do 
opositor e favorecer o servo do Senhor.

Enfrentar o campo missionário é se deparar com oposições. Paulo sabia dos 
adversários e adversidades que estavam a sua espera em Roma, portanto, 
pediu ajuda em oração para que obtivesse êxito em sua missão. 

Na obra de Deus, o trabalho é cooperativo. Assim, as atuações dos 
missionários e dos intercessores andam lado a lado no combate, e o valor do 
serviço é o mesmo; por isso, a justa recompensa é atribuída igualmente às 
duas partes. 

Desa�amos você a clamar ao Senhor para que esteja com o coração aberto 
neste tempo, buscando a cada dia mais sensibilidade espiritual para perceber, 
sentir e agir diante do grande desa�o missionário que temos pela frente. Seja 
um agente mobilizador de Missões Mundiais em sua igreja, bairro, cidade. 
Desa�e pessoas que estão a sua volta a interceder pela obra missionária e 
ORE por todos obreiros de Deus que pregam o Evangelho, não importando 
as consequências ou circunstâncias.

Um cristão de joelhos vê mais
longe que um filósofo nas pontas dos pés

(Patrick Johnstone)
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Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem 
gerar alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do 
Senhor é eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua 
alegria deve estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta 
em alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na 
eternidade usufruindo da verdadeira alegria. 
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tradução da Bíblia aos povos não alcançados.
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O apóstolo Paulo revela a necessidade de haver uma retaguarda para o 
combate no campo missionário. Em vários textos podemos encontrá-lo 
pedindo oração, como em Romanos 15.30. Os intercessores são o batalhão 
que dá o suporte espiritual para os guerreiros irem à linha de frente.

É assim que somos como igreja, e é assim que devemos encarar a Grande 
Comissão. O clamor é caracterizado pelo esforço de impedir a atuação do 
opositor e favorecer o servo do Senhor.

Enfrentar o campo missionário é se deparar com oposições. Paulo sabia dos 
adversários e adversidades que estavam a sua espera em Roma, portanto, 
pediu ajuda em oração para que obtivesse êxito em sua missão. 

Na obra de Deus, o trabalho é cooperativo. Assim, as atuações dos 
missionários e dos intercessores andam lado a lado no combate, e o valor do 
serviço é o mesmo; por isso, a justa recompensa é atribuída igualmente às 
duas partes. 

Desa�amos você a clamar ao Senhor para que esteja com o coração aberto 
neste tempo, buscando a cada dia mais sensibilidade espiritual para perceber, 
sentir e agir diante do grande desa�o missionário que temos pela frente. Seja 
um agente mobilizador de Missões Mundiais em sua igreja, bairro, cidade. 
Desa�e pessoas que estão a sua volta a interceder pela obra missionária e 
ORE por todos obreiros de Deus que pregam o Evangelho, não importando 
as consequências ou circunstâncias.

Um cristão de joelhos vê mais
longe que um filósofo nas pontas dos pés

(Patrick Johnstone)

Fábio Costa COORDENADOR MISSIONÁRIO NO SUL DA ÁSIA

“Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem 
gerar alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do 
Senhor é eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua 
alegria deve estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta 
em alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na 
eternidade usufruindo da verdadeira alegria. 
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DIRETOR EXECUTIVO DE MISSÕES MUNDIAIS

AMERICAEuropaASIA E OCEANIA
Ore pela

AFRICA
Ore pelaOre pela

Pelas unidades do PEPE, todos os 

missionários-coordenadores, voluntários atuantes e pelas 

crianças e suas respectivas famílias que são abençoadas

pelo programa socioeducativo.

Por novas oportunidades de plantação de igrejas e 

revitalização, além de possíveis parcerias que contribuirão 

para a ampliação do trabalho missionário no continente. 1

3

Pelo despertamento de vocacionados locais e mais jovens 

para participar do Projeto Radical Latino-Americano. 2

Pelas vítimas que sofrem com ataques de grupos terroristas.

Para que os projetos de desenvolvimento comunitário 

possam se multiplicar, alcançando mais pessoas e

fazendo a diferença na vida do povo local. 1
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ferramenta para a plantação de igrejas. 2

Pelo trabalho junto a crianças de famílias desestruturadas
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com o esfriamento espiritual e também pela propagação
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terra, que possam levar o Evangelho a países mais

fechados à entrada de missionários brasileiros.

Para que o DNA Missionário seja propagado, por 

oportunidades de evangelizar e pelos trabalhos de 
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O apóstolo Paulo revela a necessidade de haver uma retaguarda para o 
combate no campo missionário. Em vários textos podemos encontrá-lo 
pedindo oração, como em Romanos 15.30. Os intercessores são o batalhão 
que dá o suporte espiritual para os guerreiros irem à linha de frente.

É assim que somos como igreja, e é assim que devemos encarar a Grande 
Comissão. O clamor é caracterizado pelo esforço de impedir a atuação do 
opositor e favorecer o servo do Senhor.

Enfrentar o campo missionário é se deparar com oposições. Paulo sabia dos 
adversários e adversidades que estavam a sua espera em Roma, portanto, 
pediu ajuda em oração para que obtivesse êxito em sua missão. 

Na obra de Deus, o trabalho é cooperativo. Assim, as atuações dos 
missionários e dos intercessores andam lado a lado no combate, e o valor do 
serviço é o mesmo; por isso, a justa recompensa é atribuída igualmente às 
duas partes. 

Desa�amos você a clamar ao Senhor para que esteja com o coração aberto 
neste tempo, buscando a cada dia mais sensibilidade espiritual para perceber, 
sentir e agir diante do grande desa�o missionário que temos pela frente. Seja 
um agente mobilizador de Missões Mundiais em sua igreja, bairro, cidade. 
Desa�e pessoas que estão a sua volta a interceder pela obra missionária e 
ORE por todos obreiros de Deus que pregam o Evangelho, não importando 
as consequências ou circunstâncias.

Um cristão de joelhos vê mais
longe que um filósofo nas pontas dos pés

(Patrick Johnstone)

Fábio Costa
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“Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem 
gerar alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do 
Senhor é eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua 
alegria deve estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta 
em alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na 
eternidade usufruindo da verdadeira alegria. 
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O apóstolo Paulo revela a necessidade de haver uma retaguarda para o 
combate no campo missionário. Em vários textos podemos encontrá-lo 
pedindo oração, como em Romanos 15.30. Os intercessores são o batalhão 
que dá o suporte espiritual para os guerreiros irem à linha de frente.

É assim que somos como igreja, e é assim que devemos encarar a Grande 
Comissão. O clamor é caracterizado pelo esforço de impedir a atuação do 
opositor e favorecer o servo do Senhor.

Enfrentar o campo missionário é se deparar com oposições. Paulo sabia dos 
adversários e adversidades que estavam a sua espera em Roma, portanto, 
pediu ajuda em oração para que obtivesse êxito em sua missão. 

Na obra de Deus, o trabalho é cooperativo. Assim, as atuações dos 
missionários e dos intercessores andam lado a lado no combate, e o valor do 
serviço é o mesmo; por isso, a justa recompensa é atribuída igualmente às 
duas partes. 

Desa�amos você a clamar ao Senhor para que esteja com o coração aberto 
neste tempo, buscando a cada dia mais sensibilidade espiritual para perceber, 
sentir e agir diante do grande desa�o missionário que temos pela frente. Seja 
um agente mobilizador de Missões Mundiais em sua igreja, bairro, cidade. 
Desa�e pessoas que estão a sua volta a interceder pela obra missionária e 
ORE por todos obreiros de Deus que pregam o Evangelho, não importando 
as consequências ou circunstâncias.

Um cristão de joelhos vê mais
longe que um filósofo nas pontas dos pés

(Patrick Johnstone)
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Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem 
gerar alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do 
Senhor é eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua 
alegria deve estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta 
em alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na 
eternidade usufruindo da verdadeira alegria. 
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O apóstolo Paulo revela a necessidade de haver uma retaguarda para o 
combate no campo missionário. Em vários textos podemos encontrá-lo 
pedindo oração, como em Romanos 15.30. Os intercessores são o batalhão 
que dá o suporte espiritual para os guerreiros irem à linha de frente.

É assim que somos como igreja, e é assim que devemos encarar a Grande 
Comissão. O clamor é caracterizado pelo esforço de impedir a atuação do 
opositor e favorecer o servo do Senhor.

Enfrentar o campo missionário é se deparar com oposições. Paulo sabia dos 
adversários e adversidades que estavam a sua espera em Roma, portanto, 
pediu ajuda em oração para que obtivesse êxito em sua missão. 

Na obra de Deus, o trabalho é cooperativo. Assim, as atuações dos 
missionários e dos intercessores andam lado a lado no combate, e o valor do 
serviço é o mesmo; por isso, a justa recompensa é atribuída igualmente às 
duas partes. 

Desa�amos você a clamar ao Senhor para que esteja com o coração aberto 
neste tempo, buscando a cada dia mais sensibilidade espiritual para perceber, 
sentir e agir diante do grande desa�o missionário que temos pela frente. Seja 
um agente mobilizador de Missões Mundiais em sua igreja, bairro, cidade. 
Desa�e pessoas que estão a sua volta a interceder pela obra missionária e 
ORE por todos obreiros de Deus que pregam o Evangelho, não importando 
as consequências ou circunstâncias.

Um cristão de joelhos vê mais
longe que um filósofo nas pontas dos pés
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Senhor é eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua 
alegria deve estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
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Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta 
em alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na 
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Enfrentar o campo missionário é se deparar com oposições. Paulo sabia dos 
adversários e adversidades que estavam a sua espera em Roma, portanto, 
pediu ajuda em oração para que obtivesse êxito em sua missão. 

Na obra de Deus, o trabalho é cooperativo. Assim, as atuações dos 
missionários e dos intercessores andam lado a lado no combate, e o valor do 
serviço é o mesmo; por isso, a justa recompensa é atribuída igualmente às 
duas partes. 

Desa�amos você a clamar ao Senhor para que esteja com o coração aberto 
neste tempo, buscando a cada dia mais sensibilidade espiritual para perceber, 
sentir e agir diante do grande desa�o missionário que temos pela frente. Seja 
um agente mobilizador de Missões Mundiais em sua igreja, bairro, cidade. 
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em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem 
gerar alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do 
Senhor é eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua 
alegria deve estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
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estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta 
em alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 
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em alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na 
eternidade usufruindo da verdadeira alegria. 

Pr. João Marcos B. Soares
DIRETOR EXECUTIVO DE MISSÕES MUNDIAIS
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Pelas vítimas que sofrem com ataques de grupos terroristas.

Para que os projetos de desenvolvimento comunitário 

possam se multiplicar, alcançando mais pessoas e

fazendo a diferença na vida do povo local. 1

3

Pela formação e capacitação de líderes e pastores locais

e pelo desenvolvimento de pequenos grupos como 

ferramenta para a plantação de igrejas. 2

Pelo trabalho junto a crianças de famílias desestruturadas

e dependentes químicos.

Pela revitalização e fortalecimento das igrejas que sofrem 
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produzam novos frutos e se estabeleçam de forma 
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3

Pelos projetos de assistência social a crianças, famílias e 

refugiados. 2

O apóstolo Paulo revela a necessidade de haver uma retaguarda para o 
combate no campo missionário. Em vários textos podemos encontrá-lo 
pedindo oração, como em Romanos 15.30. Os intercessores são o batalhão 
que dá o suporte espiritual para os guerreiros irem à linha de frente.

É assim que somos como igreja, e é assim que devemos encarar a Grande 
Comissão. O clamor é caracterizado pelo esforço de impedir a atuação do 
opositor e favorecer o servo do Senhor.

Enfrentar o campo missionário é se deparar com oposições. Paulo sabia dos 
adversários e adversidades que estavam a sua espera em Roma, portanto, 
pediu ajuda em oração para que obtivesse êxito em sua missão. 

Na obra de Deus, o trabalho é cooperativo. Assim, as atuações dos 
missionários e dos intercessores andam lado a lado no combate, e o valor do 
serviço é o mesmo; por isso, a justa recompensa é atribuída igualmente às 
duas partes. 

Desa�amos você a clamar ao Senhor para que esteja com o coração aberto 
neste tempo, buscando a cada dia mais sensibilidade espiritual para perceber, 
sentir e agir diante do grande desa�o missionário que temos pela frente. Seja 
um agente mobilizador de Missões Mundiais em sua igreja, bairro, cidade. 
Desa�e pessoas que estão a sua volta a interceder pela obra missionária e 
ORE por todos obreiros de Deus que pregam o Evangelho, não importando 
as consequências ou circunstâncias.

Um cristão de joelhos vê mais
longe que um filósofo nas pontas dos pés

(Patrick Johnstone)

Fábio Costa
COORDENADOR MISSIONÁRIO NO SUL DA ÁSIA

“Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem 
gerar alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do 
Senhor é eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua 
alegria deve estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta 
em alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na 
eternidade usufruindo da verdadeira alegria. 
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ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
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Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta 
em alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 
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