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MULHERES EM MISSÃO 

INTRODUÇÃO 
Mery é uma mulher muito ocupada com sua vida profissio-

nal, familiar, atividades e redes sociais. Pelo seu envolvimento 
intenso ela não dispõe de tempo para ficar a sós com Deus, em 
comunhão mais íntima com Ele. Reclama da vida por não poder 
vencer suas múltiplas atividades. Nem sequer fazer o culto fami-
liar. A semana passa tão corrida, quando chega sexta feira, não 
tem disponibilidade de preparar a família para o sábado, prepa-
rando o culto de sexta feira, organizando um sábado feliz com 
almoço diferente da semana. 
(slide uma mesa posta com a frase feliz sábado)

  Quando consegue um tempo ela fica nas redes sociais. Perde 
até a noção do tempo! Afinal ela precisa se manter atualizada! 
Quando chega o sábado, procura a bíblia a lição da Escola saba-
tina para levar a igreja e demora até encontrá-la. A família vai à 
igreja. Assiste o culto.

 Volta para casa, mas, ela não está feliz! Puxa, mas que sermão 
sem graça! Bem que  poderíamos ter ficado em casa assistindo 
pela internet. Os apelos para participar das atividades missioná-
rias da igreja não atingem seu coração. Visitar um doente! Fazer 
parte de um grupo de oração! Participar de um pequeno grupo! 
Dar estudos bíblicos para alguma amiga! Imagina tudo isso! Não 
tenho tempo!  O que será que está acontecendo com Mery ?

 Por que será que as mensagens não entram mais em seu co-
ração ? Por que este vazio existencial ?Está ficando fria espiri-
tualmente.! Será que

 a igreja é culpada ? Ela está perdendo a fé e a alegria de viver 
numa comunidade cristã?
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Esta é a realidade de muitas Merys!.... Não existe possibilida-
de de ter uma vida cristã saudável sem ter uma comunhão pes-
soal com Deus. Nossos dias serão vazios!

É necessário que, diariamente, coloquemos algumas ações 
em prática para que nossa vida seja transformada e de fato, nos 
acheguemos mais perto de nosso Senhor. Para isso, precisamos:

1. BUSCAR PRIMEIRO O REINO 
Mateus 6-33 – “Buscai, primeiro o reino de Deus e a sua justiça e 

todas as outras coisas vos serão acrescentadas. ”

 » A expressão buscai primeiro o reino de Deus, significa que 
a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar em nossas 
vidas. 

 » Nada é mais importante que buscar e estar na presença de 
Deus.

 » Se Ele é o nosso Rei, é Ele quem deve comandar a nossa vida.

 » Buscar e fazer Deus o centro do nosso mundo.

 » Se você deseja paz interior e fortalecimento espiritual não 
existe outra alternativa a não ser, tirar um tempo para estar a 
sós com Deus.

 » No coração humano há um vazio que só Deus pode preencher.

 » O tempo que passamos com Deus em oração pode liberar 
um poder capaz de transformar a nossa vida.

 » Os cultos a convivência na comunidade cristã serão diferentes.

Eclesiastes 3:1 – “Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para 
todo o propósito abaixo do céu. ”
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 »  Qual é o tempo que você está dedicando para Deus

Consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disto vossa primeira tarefa. 
Seja a vossa oração – toma-me Senhor para ser teu inteiramente. Aos 
teus pés deponho todos os projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Esta 
e uma questão diária. A cada manhã consagrai-vos a Deus para esse 
dia submetei-lhe os vossos planos, para que se executem ou deixem 

de executar, conforme o indique a Sua providência. Assim, dia a dia 
podereis entregar nas mãos de Deus a vossa vida e dessa forma, ela 

se modelará mais e mais segundo a vida de Cristo. EW CC, p.46

 » Organize seu tempo, e comece o dia na presença de Deus.

ILUSTRAÇÃO
Certo professor vivia a vida à semelhança de Cristo. Era um 

exemplo entre seus colegas e o seu relacionamento com alunos e 
colegas eram excelentes.

Os estudantes procuravam descobrir onde estava o segre-
do de tal vida maravilhosa? Cheia de bondade, compreensão e 
amor. Um dia os estudantes combinaram que um deles se es-
conderia no apartamento do professor para observá-lo em seu 
lar. O professor chegou em casa já era tarde, tinha sido um dia 
cansativo. Ele colocou os livros sobre a mesa, tirou o seu paletó 
e se sentou junto a mesa do seu escritório. Tomou sua bíblia e 
leu por um longo período. Depois uniu suas mãos em oração e 
por um tempo conversou com Deus. Abrindo os olhos e olhando 
para cima disse: Querido Jesus! você e eu continuaremos amigos 
como sempre.

Onde estava o segredo de tal vida maravilhosa? Por que este 
mestre se relacionava bem com os alunos e colegas? Não tenho 
dúvida que estava no íntimo relacionamento que ele mantinha 
com Deus.

 Esta intimidade, faz toda a diferença, na vida de quem coloca 
Deus em primeiro lugar.
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2. E A SUA JUSTIÇA

 » Jesus é a expressão máxima da justiça de Deus, Ele veio para 
levar o nosso castigo. 

 » A justiça de Deus e a salvação pela fé em Jesus.

 » Devemos buscar esta justiça, crendo em Jesus e contando as 
boas novas, as demais pessoas. Assim, a justiça de Deus cres-
cerá na terra.

 » Nos tornamos pessoas mais amáveis, mais empáticas, mais 
calmas, mais compreensivas. Teremos um relacionamento 
saudável com o esposo e filhos. 

 » Não iremos proferir palavras que ferem, mas palavras que 
edifiquem e que elevem a auto estima.

 » Seremos uma benção na nossa família e na sociedade.

 » Falaremos do amor de Jesus para outras pessoas.

 » E assim, andaremos com Deus. Ele fara parte da nossa vida!

3. QUANDO ANDAR COM DEUS ? 

 » Andando no decorrer do dia, ao dormir, ao levantar-se, ao 
desenvolver suas atividades no lar ou profissional, ao fazer 
compras, ao educar seus filhos, ao conversar com uma amiga, 
ao conversar com o esposo, ao participar de qualquer evento 
simples ou complexo. 

 » Não importa, ande sempre com Deus! Porque ele tem o po-
der de transformar o nosso temperamento, ele tem o poder 
de nos tornar pessoas mais amáveis. E seremos ricamente be-
neficiados por andar com  Ele.
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4. BENEFÍCIOS DO ANDAR COM DEUS

 » Modifica a vida e as atitudes.

 » As deficiências humanas são superadas.

 » Na luta contra o poder das trevas, receberemos força para 
vencer. 

 » Mateus 26.41 – “Vigiai e orai para que não entreis em tenta-
ção.”

 » Nos dá maior confiança em Deus. 

 » Nos prepara para justificação e santificação.

 » Nos motiva para cumprir a missão.

(Texto)

Se despojarmos o egoísmo e fortalecermos  a nossa alma através de 
uma constante comunhão com Deus, promoveremos a felicidade de 
todos aqueles com quem tivermos contato. Passaremos a ajudar os 
negligenciados, passaremos a ajudar os ignorantes, animaremos os 
oprimidos e desanimados e desta forma aliviaremos o sofrimento e 
não apenas apontaremos o caminho do céu, mas andaremos neste 

caminho. (Testimonies v.4, p567 EW.)

 » Quando nos colocamos em primeiro lugar nas mãos de Deus, 
Ele nos reveste de poder e capacidade para  testemunharmos 
de seu amor. 

 » Você e eu temos uma missão de mostrar que vale a pena vi-
ver ao lado de Cristo. Vale a pena seguirmos os princípios 
bíblicos.

 » Ele nos criou e enviou o Seu Filho para morrer por nós, e 
através dEle temos a salvação e podemos mostrar aos outros 
o que Ele fez por nós.
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 » Precisamos como mulheres unidas, mostrar ao mundo que 
vale a pena ser cristã. 

5. CRISTO NECESSITA DE MULHERES 

 » Que levem esperança a um mundo frustrado que vive sob o 
peso do desanimo.

 » Alegres felizes e não de rostos fechados.

 » Prestativas e não egoístas.

 » Que se relacionam bem e saibam resolver seus conflitos.

 » Que sejam um sermão vivo.

 » Que tenham mais diálogo e menos acessos à internet. 

 » Que diariamente ergam o altar da sua família.

 » Corteses e educadas.

 » Que tenham o objetivo de habitar com Cristo na eternidade.

 » O mundo está cansado de ouvir pessoas falando sobre o po-
der do evangelho, mas está sedento de ver pessoas vivendo e 
sentindo o poder do evangelho.

 » Não há limites quando uma mulher coloca seus talentos nas 
mãos de Deus e permite que Ele a use. 

Isaias 32 -9 –“levantai-vos mulheres que estais em repouso, e ouvi 
a minha voz, filhas que estais tão seguras, inclinai os ouvidos as 

minhas palavras. ”

 » E necessário levantar-se, agir, sair da zona do conforto e tra-
balhar na obra na missão de salvar pessoas.

Deus chama mulheres consagradas (..) Ele chama mulheres que 
desviem a mente de si mesmas e de seus interesses pessoais e 

centralizem -se em Cristo. (White, 6 Testemunhos para Igreja, p. 118)
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O Senhor tem uma obra para as mulheres bem como para os 
homens, elas podem ocupar seus lugares nesta crise e Ele obrará 

por intermédio delas. Elas podem fazer nas famílias uma obra que 
os homens não podem fazer, a obra que alcança o íntimo da vida 

(White, BS, p. 145)

Esposas e mães podem fazer muito sem negligenciar o marido e os 
filhos, elas podem fazer muito sem negligenciar os deveres do lar. 

(White, BS, p.164)

 » Você é a esperança de fazer parte da conclusão da obra de 
Deus nesta terra. A esperança de ver um povo consagrado e 
pronto para ver Jesus voltar, esperança de um reavivamento 
e reforma! A esperança de ver a igreja plena do poder do Es-
pírito Santo!

 » Neste momento convido a...(uma mulher) que tem dedicado 
seu tempo e talento na missão de  encaminhar pessoas para 
Jesus.

(Testemunho ao vivo de alguma mulher que tenha uma experiên-
cia missionária)

 
6. RECOMPENSAS AO CUMPRIR A MISSÃO 

 » Bênçãos especiais – Todo o esforço para Cristo reverterá em 
bênçãos para nós mesmos.

 » Vigor espiritual - trabalho espiritual e responsabilidade, eis o 
que há de dar vigor a igreja de Cristo. TS vol. 2 pag. 22

 » A verdadeira paz espiritual à alma consagrada ao serviço do 
mestre tem uma paz que o mundo não pode dar e nem tomar. 
EGW. Meditação Matinal ( pág.176 )
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 » Maior saúde – o prazer de fazer o bem aos outros comunica 
aos sentimentos um ardor que eletriza os nervos, vivifica a cir-
culação do sangue, produz saúde física e mental. (EGW .TS. 
4, p. 56)

 » Maior alegria- Não há maior alegria no céu do que ganhar 
almas para Cristo. EW Ev. pág. 333. 

CONCLUSÃO 

 » Neste momento quero falar de uma mulher muito especial. 

 » Que tem os predicados e virtudes de mulheres da bíblia.

 » Que tem um coração bondoso.

 » Ela é bonita interior e exteriormente 

 » Tem muitos talentos que desenvolve no lar e na igreja.

 » Sua vida é um presente de Deus.

 » Ela é lutadora, muitas vezes sofre e chora, mas tem em Deus 
o seu conforto.

 » Que na jornada até aqui, tem a convicção que Deus tem sido 
o seu guia fiel.

 » Ela tem participado ativamente dos projetos do Ministério da 
Mulher desta igreja. 

 » E neste momento eu convido esta mulher para entrar.

(fundo musical de uma marcha de entrada)

 » Olha para todos os lados! Onde ela está? O que está aconte-
cendo ela não aparece ? Aponta para o auditório.
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ESTA MULHER É VOCÊ!! 

 » Esta mulher de comunhão 

 » Esta mulher de oração, e de ação.

 » Esta mulher que tem um ótimo relacionamento

 » Esta mulher de fé e coragem.

 » Olhe para você mesma, que linda história de vida.

 » O quanto você já fez e o quanto poderá fazer.

 » O quanto Deus tem feito por você. 

 » A família precisa de uma mãe e esposa dedicada

 » De uma Mulher virtuosa .

 » Além de sua família  Cristo necessita que você dedique seus 
talentos na missão. 

 » Esta é a mulher que nós devemos ser. 

 » Uma mulher feliz que transmite alegria. 

 » Que faz parte de Mulheres em Missão.  

APELO
 » Deus espera que você abandone o medo e aceite o convite 

para uma vida de entrega ao serviço do amor, da salvação de 
pessoas para o reino de Deus. 

 » Olhe, pelos os olhos da fé e diga

(elas repetem este texto )
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Senhor, quero refletir seu amor em minha vida e 
na vida de outras pessoas. Desejo muito em breve 
habitar contigo na eternidade. Usa-me para cum-

prir a missão.
.

Quantos de vocês querem fazer uma entrega da sua vida, ao 
serviço do mestre ? Converse com Deus neste momento. Una 
suas mãos em posição de oração entregue-se a Deus. Permita 
que Ele use seus talentos para a missão.
(A igreja ora silenciosamente ao som de um fundo musical do 
hino “Em Tuas Mãos”, a pregadora lê o poema abaixo )

LEIA ESTE POEMA.

Senhor, toma as minhas mãos fracas e vazias.
Toma senhor, bem junto as tuas.
Tornando-as fortes, pelo teu toque divino.
Faze-as repletas de amor e bondade.
Vê Senhor, minhas mãos estão marcadas, endurecidas pelo peca-
do.
 São pequenas, pobres, inúteis, pouco entendem do desprendi-
mento, do amor e trabalho cristão.
Há! quanto desejo trabalhar para ti.
Almejo acalmar o angustiado, medicar o enfermo conduzir o 
desviado, amparar o maltratado.
Desejo segurar o fraco guiar o cego.
Tantos ideais Senhor, mas tão pouco faço!
Minhas mãos, junto as Tuas, fortes e poderosas transformarão 
o choro em sorriso, consolarão o aflito, ensinarão o trabalho, a 
virtude ao que perdido entre as multidões implora por ajuda.
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Senhor! nas tuas poderosas mãos, minhas mãos não estarão va-
zias, não serão inúteis.
Com elas posso abrir a bíblia, orar e falar do seu amor. 
Posso cumprir a missão ! 

 » Quero cantar, quero falar, que todos me ouçam que minhas 
mãos não estarão vazias, quando colocadas junto as tuas. 
Amém.

 » Mulheres em Missão! Agora que já entregamos nossas mãos, 
nas mãos de Jesus. Vamos nos unir dando nossas mãos uns 
aos outros e cantarmos como um grande coro o hino Em tuas 
mãos.

Oração final 

Texto elaborado pela  Prof. Meibel Mello Guedes  - Mestre em edu-
cação  liderou   MM na UCB e USB.  Autora de livros e atualmente  

realiza  palestras  na relação pais e filhos.

 


