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Missão Integral
“Toda a igreja, levando todo o Evangelho para o mundo todo” (Pacto de Lausanne).

“Missão integral pode ser descrita como a “proclamação e demonstração das boas novas”. O Senhor Jesus
Cristo foi modelo e mestre de seus discípulos nesse tipo de ministério. Os primeiros discípulos
compreenderam a missão integral e isso resultou no crescimento espetacular da igreja. As comunidades a
quem serviam eram atraídas para o evangelho porque havia um equilíbrio perfeito entre o espiritual e o
empírico, entre fé e obras, entre proclamação e demonstração das boas novas”. (adaptado de material
do Movimento de Lausanne).
“A missão integral... é a proclamação e demonstração do evangelho. Não significa simplesmente que a
evangelização e o compromisso social tenham que ser levados a termo lado a lado. Antes, na missão
integral, a nossa proclamação tem consequências sociais enquanto convocamos as pessoas ao amor e ao
arrependimento em todas as áreas da vida. E o nosso compromisso social tem consequências para a
evangelização enquanto damos testemunho da graça transformadora de Jesus Cristo” (Declaração da
Rede Miqueias sobre Missão Integral).
“A integridade da nossa missão. A origem de toda nossa missão é o que Deus fez em Cristo pela
redenção de todo o mundo, conforme revelado na Bíblia. Nossa tarefa evangelística é fazer as boas novas
conhecidas a todas as nações. O contexto de toda a nossa missão é o mundo no qual vivemos, o mundo de
pecado, de sofrimento, de injustiça e de desordem da Criação, para onde Deus nos envia a fim de que
amemos e sirvamos por amor a Cristo. Toda a nossa missão deve, portanto, refletir a integração do
evangelismo e do envolvimento comprometido com o mundo, sendo ambos ordenados e conduzidos por
toda a revelação bíblica do evangelho de Deus”. Compromisso da Cidade do Cabo I.7a.
“Nós estamos comprometidos com a missão mundial, porque ela é central para nosso entendimento de
Deus, da Bíblia, da Igreja, da história humana e do futuro final. Toda a Bíblia revela a missão de Deus de
trazer unidas sob Cristo todas as coisas, no céu e na terra, reconciliando-as através do sangue da sua cruz.
No cumprimento da sua missão, Deus transformará a criação ferida pelo pecado e pelo mal em uma nova
criação na qual não exista mais pecado nem maldição. Deus cumprirá sua promessa a Abraão de abençoar
todas as nações na terra, através do evangelho de Jesus, o Messias, a semente de Abraão. Deus
transformará o mundo partido formado pelas nações espalhadas sob o juízo de Deus em uma nova
humanidade, de toda tribo, nação, povo e língua, redimida pelo sangue de Cristo, reunidos ali para adorar
nosso Deus e Salvador. Deus destruirá o reino de morte, corrupção e violência quando Cristo voltar para
estabelecer seu reino eterno de vida, justiça e paz. Então, Deus, Emanuel, habitará conosco, e o reino do
mundo se tornará o reino do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para sempre e sempre.”
Compromisso da Cidade do Cabo I.10.

Sete verdades fundamentais – Disciple Nations Alliance
Veja completo clicando aqui!
1.
2.
3.
4.

Jesus é Rei (Mateus 28:18)
Sua agenda primeira é o avanço do Reino de Deus (Mateus 6: 9-10)
Fazendo discípulos de todas as nações (Mateus 28:19)
Sua agente chave nesta tarefa é a igreja local (Efésios 3: 9-11)
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5. O ministério da Igreja Local deve ser integral (Colossenses 1: 19-20)
6. O ministério da Igreja local deve ser missional (João 17: 15-19)
7. A igreja local deve operar intencionalmente a partir de uma cosmovisão bíblica (Colossenses
1: 15-18)
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