
 

Informar das Atividades Semanais – 3ª TERÇA-FEIRA DO MÊS: TDL Treinamento de Líderes de 
Células | TERÇAS: Reunião de Oração às 9h no Auditório Kids | SEXTA: Culto de Libertação às 20h 
| SÁBADO: Culto m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGO: Escola Bíblica às 9h / Culto de 
Celebração às 10h e às 18h30 (Sede e Santa Felicidade)  

ROTEIRO – Base 09/02/2020 
 

ANTES DO TOQUE DA ÚLTIMA TROMBETA! 
# Mateus 24.14 # 

 
 
INTRODUÇÃO: 

“O fato de Deus me inspirar de madrugada para escrever essa mensagem não traduz uma 
nova mensagem revelada, mas uma palavra profética para retomarmos o compromisso 
primordial da Igreja que é Missões, antes do toque da última trombeta.” Pr Marcos Calixto 

 

I. A MENSAGEM DA CONVOCAÇÃO MISSIONÁRIA NOS FOI DEIXADA SOB O ALICERCE DE 
UM TRÍPLICE APELO 
1. Fazer parte da grande comissão deixada para igreja (Mateus 28.18-20 - fazer a 1ª pergunta*); 
2. Obediência e disponibilidade de espírito: O condicionamento da missão a partir da 

obediência daquele que crê e da disponibilidade de ser instrumento em poder para 
cumprir esta Grande Comissão (Isaías 6:5-8).  

3. Tomar posse: 
o Da autoridade transferida por Cristo (Mateus 10.1); 
o Do poder a ser manifesto pela plenitude do Espírito Santo em nossas vidas (Atos 1.8; 

Marcos 16.15-18); 
§ *O que você entende por “grande comissão”?  
§ O que a obediência diante da “grande comissão” pode nos custar? 
§ Como é possível contribuir para a “grande comissão” na sua realidade de 

vida? 
 
 

II. A MENSAGEM DA CONVOCAÇÃO MISSIONÁRIA É FATOR PRIMORDIAL PARA A 
COLHEITA DOS ÚLTIMOS TEMPOS (Mateus 24.14) 
1. Sinais alarmantes e assustadores da volta iminente de Cristo estão à nova volta, mas 

Sinais do poder transformador de Deus para esse mundo TAMBÉM estão diante de nós 
para serem colocados em execução PARA ÚLTIMA COLHEITA. 

2. Um ambiente de preparo, ligado ao sopro de Deus, produzindo um anseio naqueles 
que creem para anunciar a mensagem. 

3. “E este evangelho do Reino será pregado em todo o mundo...”: oportunidades e 
instrumentos para o alcance do mundo todo como nunca houvera (tecnologia; 
locomoção; oportunidades, etc) 

§ Você crê que de fato estamos chegando no fim dos tempos? 
§ De todos os sinais, qual é o sinal exclusivo desta era? (R: Pregação do evangelho 

em todo o mundo) 
 



 

 

Programação para a Célula: Abertura:  3 min. | Louvor:  12 min. | Oração pelas 
necessidades:  10min. | Estudando  a mensagem:  30 min. | Conclusão:  5 min. - oração final 
(clamor) | Comunhão:  Confraternização (pode ser feita no início da reunião).

III. A MENSAGEM DE CONVOCAÇÃO MISSIONÁRIA E VOCÊ NO QUADRO DA COLHEITA 
FINAL 
Provocação: Onde você está neste quadro escatológico da colheita? (pergunta retórica nessa 
hora, perguntar novamente depois do segundo sub-tópico desse item) 

1. Ainda sem Jesus = condenado na colheita final (é preciso abrir o coração para ele, 
reconhecendo-o como Senhor e Salvador - Romanos 10.9-10); 

2. Com Jesus, mas morto para a missão = ser ressuscitado e renovado para um novo 
tempo de vitória e colheita como instrumento nas mãos de Deus (Efésios 5.14). 

§ Onde você está neste quadro escatológico da colheita?  
 

 
CONCLUSÃO: 

• Assuma o seu posto na proclamação da colheita dos últimos tempos; 
• Revista-se da capacitação do Espírito para ser esse canal usado com sinais, 

maravilhas e prodígios debaixo da suficiência do poder de Deus. 
No momento em que tudo terminar, que você vá em direção aos braços do Pai e diga 
com alegria: 

“Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.” (2Timóteo 4.7). 
 

 

Pr. Marcos Stier Calixto 


