
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

 

           
 

MIBA - 20 ANOS DE AVIVAMENTO 
Habacuque 3:1-2 

 
          O MIBA – Ministério Internacional Batista do Avivamento, nasceu de um grande avivamento 
espiritual. E em meio a esse avivamento, nos reunimos em Assembleia e oficializamos o nosso 
MIBA, a nossa Igreja do Avivamento, no dia 01 de setembro de 2002. Será que você estava presente 
naquele dia? Quando você chegou no MIBA? 
 
I- 20 ANOS SERVINDO A IGREJA DE JESUS 
     O MIBA tem servido a Igreja de Jesus, como modelo e referência para tantas outras igrejas e 
ministérios no mundo inteiro. Semanalmente, ao longo desses 20 anos, temos servido, transmitindo 
os nossos cultos pelo Youtube e por meio das nossas Lições de Células e Estudos publicadas 
semanalmente em nosso site. Já verificamos que as nossas Lições são utilizadas por vários países 
como Estados Unidos, França, Portugal, Inglaterra, Japão, Coréia do Sul, Angola etc. Isso sem falar 
em tantas igrejas no Brasil. Temos servido também por meio dos nossos Encontros, recebendo 
pastores e líderes de tantas outras igrejas. 
   Fazer parte do MIBA é um chamado para servir ao Reino de Deus, servir a Jesus. Aqui, quando 
você se converte a Jesus, já é convidado para servir. E aí, quer vir para Jesus para servir, 
juntamente conosco?  
 
II – 20 ANOS FAZENDO DISCÍPULOS PARA JESUS 
       Ao longo desses vinte anos, já realizamos centenas de “Encontros com Deus”, milhares de 
reuniões de Células e de Discipulados, milhares de aplicações das “Quatro Leis Espirituais” e tantas 
outras incontáveis abordagens, estratégias e convites que resultaram em milhares de decisões por 
Jesus, batismos e a chegada de novos discípulos. Quantas jejuns, vigílias de oração, reuniões de 
discipulado, reuniões de planejamento. Foram milhares de horas e mais horas investidas pelos 
nossos pastores, líderes e discípulos, todos envolvidos por amor para fazer discípulos para Jesus. 
Só mesmo na eternidade é que receberemos a devida recompensa (Apocalipse 22:12). 
     Você já é um discípulo de Jesus? Quer tomar essa decisão agora? 
 
III- 20 ANOS FORMANDO LÍDERES PARA JESUS 
       Líderes, vocês são fruto do trabalho em amor de toda uma igreja estruturada e organizada, que 
trabalha em conjunto para formar vocês como líderes. A nossa visão de igreja envolve a formação de 
líderes para Jesus. Entendemos que a igreja precisa de líderes, pois sem liderança nada funciona. 
Deus sempre trabalhou por meio dos Seus líderes e tudo o que Ele fez ao longo da história, como 
chamar, capacitar, orientar e abençoar líderes, foi para que eles pudessem realizar a Obra que o 
Senhor confiou a eles. A nossa “Escada do Sucesso” visa a formação de novos líderes. Em que 
degrau você se encontra nessa Escada? 
    Deus já nos criou líderes. As primeiras palavras de Deus ao homem foi: lidere, governe, domine 
(Gênesis 1:26-28). Você já decidiu liderar sua célula na Igreja? O que você precisa para assumir a 
sua Célula? Quer a nossa ajuda? 
 
CONCLUSÃO: Vinte anos de um avivamento! Vinte anos de dedicação e entrega de vida a Jesus, 
servindo à Sua Igreja, o MIBA. Venha você também servir a Jesus em nosso MIBA. Parabéns MIBA!  

 
Lição de Célula Nº 1082 - De 29/08 a 04/09/2022  – Aps. Wagner & Eunice 

Ministério 
Internacional 
Batista do 
Avivamento 
 
 
 

“Uma Igreja em Células no Modelo dos 12!” 

Aps. Wagner Tenório e Eunice Almeida 

Quadra 14 - Área Especial 32 – Sobradinho – DF 
Fone: (61)3387-7059 
www.miba.com.br 

 

 

 

http://www.miba.com.br/

