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8. Procure fazer com que o aluno pense nas
implicações práticas para sua vida. Ajude-o
a encontrar aplicações específicas. As tarefas
dos quadros ao lado de cada lição estão
desenhadas com este propósito. Use-as.

GUIA
DO
PROFESSOR

9. Ajude o aluno a cultivar o hábito da oração.
Ensine-o você mesmo orando com ele.
1. Você está de parabéns por aceitar o desafio
de discipular um novo crente usando Nova
Vida em Cristo como seu guia. Os resultados
deste estudo podem produzir frutos eternos.

10. É preciso entender que o discipulado é
muito mais que estudar as lições de Nova
Vida em Cristo. O discipulado implica numa
mudança de vida para o discípulo. Este
manual é somente uma ajuda inicial.

2. Deixe que a Bíblia seja sempre sua autoridade
ao responder as perguntas. O aluno deve
buscar as passagens bíblicas por si mesmo
e procurar responder com base no que a
Bíblia diz. Alguns novos crentes necessitam
de uma breve orientação para encontrar as
passagens em suas Bíblias.

O aluno necessita de ajuda contínua para
buscar mudanças em seu caráter, sua
forma de pensar, seus hábitos, etc.
11. É de suma importância que o discípulo
aprenda hábitos como a leitura diária da
Bíblia, oração e memorização dos versículos
bíblicos. Ao início de cada lição, separe um
momento para revisar o versículo de
memorização anterior e perguntar como vai
com seu estudo bíblico diário. Não se deve
reclamar se não houver cumprido algumas
de suas tarefas. Mas se deve estimular a
fazê-las.

3. Este manual pode ser usado de muitas
maneiras diferentes. Na maioria dos casos,
estudarão uma lição por semana, animando
ao discípulo a fazer todas as tarefas de cada
lição.
4. Procure ser objetivo nas reuniões.
5. Anime o estudante a responder as perguntas
com suas próprias palavras. Evite que copie
textualmente as palavras de sua Bíblia. Isto o
ajudará a entender o significado dos textos
estudados.

12. Seja sensível ao que Deus está fazendo na
vida do discípulo. Tire tempo em cada lição
para responder qualquer pergunta que tiver
e ajude-o a enfrentar problemas em sua vida
pessoal. Considere que às vezes não se pode
responder a todas as perguntas da lição por
falta de tempo. Nesses casos, escolha as
perguntas de maior importância para discutir.

6. Evite pregar para ele. Use perguntas para
descobrir o que o aluno entende e para
estimular sua participação ativa.
7. Prepare-se bem para cada estudo. Como
professor, você deve estar familiarizado com
o conteúdo e idéias chaves de cada lição.
Sua preparação deve incluir a oração pelo
aluno e a preparação de seu coração.
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Mas
receberão
				 poder quando
o Espírito Santo
descer sobre vocês, e serão
minhas testemunhas em Jerusalém,
em toda a Judéia e Samaria, e até os
confins da terra”. Atos 1:8
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Passo 1

Os desafios de
missões mundiais
“Quanta gente ainda nas trevas!
Quantos povos longe da Luz!”
“Nas vastas planícies do norte, às vezes, vejo no sol da
manhã, a fumaça de milhares de aldeias. Onde nunca pisou
nenhum missionário.” Robert Moffat, missionário na África

A GRANDE COMISSÃO

1. Mateus. 28:18-20, conhecido como a Grande Comissão, é chave para cada cristão. Escreva as ordens que
se encontram nesta passajem: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. De acordo com o texto, até que ponto devemos seguir? _________________________________________
3. É difícil pensar em deixar a família e as comodidades para ir tão longe. Há alguns que talvez não queiram
saber nem de ouvir de Deus. Que autoridade ou respaldo terão aqueles que aceitam o desafio missionário
para ensinar pessoas de outra cultura? Mt. 28:18 _______________________________________________
4. Ao mandar até os confins da terra, o que Jesus prometeu (Mt 28:20)? ______________________________
Quem nos manda aos confins da terra não é ninguém menos que Jesus Cristo, criador do mundo. O qual deu
sua vida por cada alma e ressuscitou dos mortos. Nossa autoridade para pregar em lugares de oposição ao
Evangelho vem dele mesmo. E não é somente isto! Ele promete estar ao nosso lado sempre, até nos lugares
mais distantes.
5. Jesus prometeu dar o poder do Espírito Santo aos seus discípulos. E depois deu-lhes uma ordem, qual foi?
Atos 1:8 __________________________________________________________________________________
6. Jesus mandou-lhes testemunhar em _____________, em toda _____________, em _______________ e até
______________________. A ordem para fazer discípulos de todas as nações levando o Evangelho até aos
confins da terra está muito claro, não há dúvidas. Neste versículo reparamos uma progressão desde a
cidade de Jerusalém, onde se encontravam; como também na sua província, Judeia; a província vizinha,
Samaria; e por último, até os confins da terra. Até onde os primeiros discípulos conseguiram levar o
Evangelho no primeiro século? _______________________________________________________________
Os primeiros discípulos pregavam, não somente ao seu povo. Mas também percorriam pelo mundo anunciando as boas-novas. Apesar disso, não puderam alcançar o mundo. Esta tarefa ficou para os discípulos
seguintes. Desde então, a mensagem tem chegado a outros países, graças aos irmãos que levam a sério a
ordem de fazer discípulos no mundo inteiro. São os missionários.
7. O que é um missionário? ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Um missionário é um “discípulo vocacionado por Deus e enviado pela Igreja para cruzar ‘fronteiras’ de geografia,
cultura, religião, idioma e de cosmovisão, a fim de evangelizar, estabelecer e fortalecer a Igreja integralmente.”
Extraído de Las Misiones Mundiales, p.19 por Guilhermo Taylor y Eugenio Campos.
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A URGÊNCIA: UM MUNDO SEM CRISTO
Em cada continente há milhões de pessoas que nunca ouviram uma declaração clara do Evangelho. Especialmente na Ásia e África, onde reinam o islamismo, o hinduísmo, o budismo e o animismo*. Há outros lugares como
Europa que, em séculos passados, receberam o Evangelho com alegria. Mas atualmente são caracterizados por
um materialismo que considera Deus como não relevante na época moderna.
*Animismo: É a religião de muitos indígenas na América, África e Ásia. Com muitas variedades, todos acreditam
que os espíritos estão em coisas como o sol, as montanhas, as árvores, os animais, etc. Os animistas sacrificam
aos espíritos com os quais acreditam comunicar-se. Em geral, por intermédio de bruxos e pessoas com supostos
poderes espirituais.
8. Em que condição encontram-se as almas sem Cristo? Efésios 2:2 ____________________________________
____________________________________________________________________________________________
Não estão livres, estão mesmo debaixo da influência do mundo e do diabo (príncipe da potestade do ar).
Vivem em desobediência, desordem e temor. No fim das contas, não importa se são índios em uma selva
ou profissionais altamente sofisticados. Sem Jesus, estão perdidos. Missões Mundiais consistem em mandar
pessoas para alcançar essas multidões sem Cristo.
9. À luz do que já foi lido, medite e revise o seguinte:
• “As almas que perecem hoje não poderão escutar amanhã.” Anônimo
• “Falamos da segunda vinda de Cristo, enquanto a metade do mundo
ainda não sabe da primeira!” Oswald J. Smith
• “O Evangelho só é uma boa notícia para quem chega a tempo.” Carl F. Henry
• “Ah, se eu tivesse mil vidas e milhares de corpos! Todos seriam dedicados a nada mais do que pregar o Evangelho de Cristo aos abatidos, desprezados, mas de almas valiosas.” Robert Moffat, missionário em África

PARA CRESCER
Leia
Atos 1-7
(Um capítulo
por dia)
Memorize
Mateus 28:19-20
“Portanto ide, fazei discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo;
Ensinando-os a guardar todas
as coisas que eu vos tenho
mandado; e eis que eu estou
convosco todos os dias, até a
consumação dos séculos.
Amém.” RC
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a
tudo o que eu lhes ordenei.
E eu estarei sempre com
vocês, até o fim dos tempos”.
NVI

10. Pensando nas passagens acima, explique porque as missões mundiais são tão
importantes. ______________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Em Romanos 1:16 Paulo diz: “...não me envergonho do Evangelho, porque é
_______________________ para a ___________________ de todo aquele que
crê.” O que está em jogo nas missões mundiais é a salvação das almas, ou
seja, o destino eterno das pessoas.
12. Qual é a motivação de um missionário? Hudson Taylor, pioneiro nas
missões, foi para a China em 1853. Quanto a sua motivação para ir a
um lugar tão longe e hostil ao Evangelho, disse:
“Meu desejo é que Deus não torne o inferno tão real, que não
possamos descansar; o céu tão real, que desejamos provar; mas
que Cristo seja tão real, que se torne nosso motivo supremo.”
ALTO

Hudson Taylor

O que sente ao ler esta lição? __________________________________________
____________________________________________________________________
Seria possível você formar se tornar parte deste movimento? ________________
Por que sim ou por que não? __________________________________________
____________________________________________________________________

Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os
homens se salvem, e venham ao conhecimento da Verdade. I Timóteo 2:3-4
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Passo 2

Os Pioneiros

C.T. Studd

O APÓSTOLO PAULO: Missionário aos gentios

Hudson Taylor

David
Livingston

1. O que diz Atos 13:1-3 sobre o chamado e envio de Paulo (Saulo) e Barnabé
como missionários? _______________________________________________
2. Atos 26:12-18 Paulo, estando preso, deu seu testemunho pessoal diante do
rei Agripa. Como ele explicou seu chamado? v.16 ____________________
________________________________________________________________
3. Qual a tarefa que Jesus deu a Paulo encontrada nos versículos 17 e 18?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Podemos dizer que este é o chamado de todo missionário? _____________
São versículos que definem o que está em jogo. Sem Jesus, cada pessoa
vive em trevas, sob controle de satanás, condenada em seus pecados, e
não se dá conta porque é cega sobre sua situação atual e das consequências eternas.

OS PASSOS DOS
PRIMEIROS MISSIONÁRIOS
O livro de Atos é um livro
missionário porque conta
os atos dos apóstolos que
levaram o Evangelho ao
mundo conhecido.
Para entender o que significa
ser um verdadeiro pioneiro
leia desde Atos 13 até o final
do livro para ver a
carreira missionária do grande apóstolo Paulo.
Depois, torne a ler Atos,
fixando-se no trabalho
missionário dos apóstolos.

4. Paulo não foi intimado por qualquer pessoa nem mesmo pelo Agripa.
Como ele aproveitou sua audiência diante do rei? Atos 26:26-29
________________________________________________________________
5. Por que Paulo falava com o rei daquele modo, com tanta confiança?
________________________________________________________________
6. Típico do ministério de Paulo é o que ocorreu em Icônio. Atos 14:1-7

PARA CRESCER
Leia Atos 8-14
(um capítulo por dia).

Qual foi a reação inicial? v.1 _______________________________________

Memorize Atos 26:18

O que ocorreu depois? v.2 _________________________________________

“Para lhes abrires os olhos,
e das trevas os converteres à
luz, e do poder de Satanás a
Deus; a fim de que recebam
a remissão de pecados, e
herança entre os que são
santificados pela fé em
mim.” RC

Como corresponderam à oposição? v.3 ______________________________
Qual a reação das pessoas? v. 4-5 __________________________________
________________________________________________________________
O que Paulo fez? v. 6-7 ___________________________________________
A mesma coisa ocorreu em Listra, e ainda foi pior. Apedrejaram Paulo e
deixaram-no como morto (v. 19-20). Apesar disso, o que ele fez depois de
tanta oposição? Atos 14:21-23 ____________________________________
________________________________________________________________
Em cada povo, muitos aceitavam apenas depois da oposição. Ainda assim,
Paulo e seus companheiros seguiram adiante e em cada lugar deixaram
novos convertidos que formavam a Igreja. Ao passar de novo por Listra,
8

“Para abrir-lhes os olhos
e convertê-los das trevas
para a luz, e do poder de
Satanás para Deus, a fim de
que recebam o perdão dos
pecados e herança entre os
que são santificados pela fé
em mim.” NVI

Icônio e Antioquia, não se queixavam das injustiças sofridas, não tinham temor. Sua maior preocupação era
animar, exortar e ensinar os novos convertidos. Também nomearam líderes na Igreja. A meta de hoje é a
mesma. Estabelecer igrejas que se sustentem, com líderes maduros cuja autoridade final venha da Bíblia.
7. Quais as lições ou exemplos podemos tirar da vida de Paulo? _______________________________________
____________________________________________________________________________________________
PIONEIROS DA ÉPOCA MODERNA
Nestas lições citamos alguns pioneiros das
missões. Deixaram seus países e seguiram para
terras distantes onde ainda precisava ser pregado o Evangelho. Eram verdadeiros heróis da
fé, valentes, sofridos e vitoriosos. Um deles, C.T.
Studd, era de família rica. Conhecido como o
melhor atleta de toda Inglaterra em 1883, tinha
grande popularidade e privilégios.

para a Índia. E finalmente África, onde serviu como pioneiro na evangelização do Congo. Morreu aos 70 anos, após
uma vida dedicada inteiramente a alcançar os povos sem
Cristo. Sua vida produzia mais para a eternidade em lugares distantes do que desfrutando privilégios na Inglaterra.
Studd expressou grande compaixão pelas almas ao dizer:

C.T. Studd

“Alguns preferem viver ao lado dos sinos na capela igreja.
Eu prefiro viver trabalhando numa tenda de resgate a
ummetro do inferno.”

Porém, no momento de fama respondeu ao chamado de
Deus. Renunciou sua fortuna e foi para a China, depois

“Senhor, mostre a eternidade aos meus olhos para que
tudo o que eu veja seja a luz da eternidade.”

8. Talvez, Deus não te chame para ir tão longe. Mas a Grande Comissão é para todos os discípulos. O que você
está fazendo na vida produz frutos para a eternidade? Costuma evangelizar alguém? Está fazendo
discipulado? Com Quem? ______________________________________________________________________
Pode utilizar a série Nova Vida em Cristo para isso. Adquira cópias grátis: www.nuevavidaencristo.org
Sente que Deus pode estar chamando para algo maior? ____________________________________________
SABEDORIA DOS MISSIONÁRIOS PIONEIROS (Meditar e Discutir)
•

“Deus teve somente um Filho… e Ele foi missionário.” David Livingtone, África

•

“A Grande Comissão não é apenas uma posição para considerar, e sim um mandado
para obedecer.” Hudson Taylor, China

•

“Tu conheces a Jesus porque alguém preocupou-se contigo. Agora, preocupa-te com os outros também.” 2

ALTO

Quem partilhou o Evangelho com você? ______________________________________________________________________
Alguma vez agradeceu pelos missionários valentes que, com fé e sacrifícios, anunciaram o Evangelho em seu país e
na sua comunidade? ___________________________________________________ Aproveite para fazer isso agora!

PASSANDO A TOCHA (um novo movimento)

de ir trabalhar tão distante.

Em tempos passados, a maioria dos missionários na época
moderna saíam da Europa e América do Norte. Foram até a
Ásia, América Latina e África. Às vezes, em difíceis condições,
longe do conforto de seus países de origem. Trabalharam no
evangelismo, discipulado, plantação de igrejas, treinando
líderes, traduzindo a Bíblia, estabelecendo escolas e ajuda
social, e muito mais.

“Deus me chamou a um país cheio de crise, vazio do que
importa: Jesus Cristo. A crise econômica é apenas uma mostra
do que as pessoas sofrem com a falta de Deus. Um pequeno
país de um grande continente onde há poucas oportunidades
e muitos desafios.
Minha vocação é amar essas pessoas. Meu trabalho é proclamar a Jesus e os resultados me motivam a avançar. Mas o
Evangelho, sem dúvida, é o que nutre e satisfaz. Não podemos deixar de proclamar as maravilhas de Jesus. Temos visto
almas se renderem e vidas transformadas! Louvamos ao nosso Deus, o qual segue abençoando nossa vida e ministério.”

Agora, graças a Deus, há um novo despertar em volta de
todo o mundo, na América Latina, África e Ásia. Deus está
levantando pessoas dos países que antes eram considerados
“o campo missionário,” para unirem-se a este movimento.
Essas tropas estão em marcha, mas ainda falta obreiros. Veja o
testemunho de um missionário brasileiro explicando o motivo
9

Passo 3

O Pai das
Missões Modernas

A
India

William Carey

Carey tinha uma capacidade incrível de aprender idiomas.
Sabia o grego, hebraico, latim e se dedicava a aprender a
traduzir a Bíblia para muitos dialetos da Índia. Começou pelo
Bengali. Quando morreu, havia conseguido traduzir a Bíblia
ou porções dela para aproximadamente 40 línguas. Com
enorme sacrifício, iniciou uma gráfica para que as pudesse
publicar. Certa vez, houve um incêndio que destruiu muito
de seu trabalho e não tinha cópias. Diante da tal catástrofe,
não se desanimou. Começou tudo de novo.

UM PIONEIRO NA ÉPOCA MODERNA
William Carey era um sapateiro de origem humilde, nascido
em 1761. Hoje é reconhecido como o “Pai das Missões Modernas.” Cresceu em uma igreja tradicional da Inglaterra.
Porém, em sua juventude, pelo testemunho de um amigo,
tornou-se um firme seguidor de Jesus. Seu estudo das Escrituras o levou a convicção de que todos os que crêem no
Evangelho têm obrigação de proclamar a mensagem a todas
as nações.

Foi desprezado por gente preparada em seu tempo porque
era apenas um sapateiro. Mas quando precisam de um professor de línguas (Bengali ou Sânscrito) em uma universidade
de Calcutá, foi chamado Carey. Ele era o mais qualificado
ainda que não tivesse diploma universitário. Durante 30 anos
ensinou e aproveitou seu salário para sustentar a obra de
tradução da Bíblia.

Mesmo que lógico, muitos da igreja no tempo de Carey
não tinham essa visão do mundo necessitado fora de suas
fronteiras. Não existia nenhuma agência para o envio de
missionários. Em certa ocasião, insistindo com outros pastores
no interesse de missões, chegou a ouvir:
“Jovem, sente-se. Sente-se! Você é entusiasta.
Mas quando resolver salvar os pagãos, Ele saberá
como fazer sem consultar nem a mim nem a você.”

Sempre lutou por justiça para as pessoas oprimidas em sua
terra de adoção. Lutou para acabar com a prática de “sati,”
um cruel costume de queimar viúvas junto com o corpo de
seus maridos falecidos.

Muitos tinham a ideia de que a evangelização do mundo
fosse algo que Deus faria, sem a necessidade de mensageiros humanos. É claro que Deus poderia usar anjos para
isso, mas de acordo com a Bíblia, Carey escreveu: “O único
método deliberado de Deus é fazer isso por meio de homens
consagrados.”

Hoje, na estação de trem de Serampole, onde Carey trabalhou, há duas estátuas, uma do famoso Mahatma Ghandi e
outra de Guilherme Carey. Ficou conhecido como “amigo da
Índia.” Organizou 26 igrejas, 126 escolas rurais e o Colégio de
Serampole para a educação da população da Índia.

Diante da indiferença e oposição, ele não se deu por vencido.
Certa ocasião chegou a expressar suas convicções em um
sermão famoso dizendo: “Esperem grandes coisas de Deus;
mas façam grandes coisas para Deus.” Para Carey, isto não
era somente um lema para inspirar os outros. Era um modo
atrevido dele viver diariamente.

Antes de morrer, em 1834 disse: “Não fica para mim nenhum
desejo que não tenha alcançado.”
Anos depois, Mahatma Ghandi que não foi cristão e sim
hindú, disse: “Se os cristãos seguissem o exemplo de Cristo
e praticassem seu estilo de vida, não restariam muitos hindus
na Índia.”

Apesar da oposição e de pouco apoio, em 1792 viajou para
a Índia. Uma longa viagem que durou 5 meses. Por lá trabalharia o resto de sua vida. Nunca mais retornou a seu país.

UM EXEMPLO DIGNO PARA SEGUIR

Na Índia, passou muitas dificuldades, enfermidades, pobreza,
oposição das autoridades inglesas que governavam a Índia
e a morte de seu filho e da esposa. Não sabemos como se
sentiu diante dessas perdas, mas não se deu por vencido.
Seus amigos diziam sobre ele: “Tudo o que Carey começa,
ele sempre termina.”

1. Qual foi a atitude de alguns quando Carey falou
da obrigação de levar o Evangelho a todas as
nações? __________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Passou sete anos sem uma pessoa convertida. Mas em 1800,
enquanto traduzia a Bíblia para Bengali, teve a conversão do
primeiro indiano em seu ministério, o qual foi usado rápido
para alcançar outros.

2. Existe pessoas hoje com a mesma atitude sobre a
necessidade de alcançar o mundo? Sim o Não o
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VIDAS QUE INSPIRAM
A biografias sobre
a vida de fé e
sacrifício dos
missionários pioneiros servem de
inspiração. Procure
livros ou pesquise
na internet sobre os pioneiros
desta lista abaixo:
Francisco P Pensotti
Hudson Taylor
Jim Elliot
Elizabeth Elliot
Nate Saint
Rachall Saint
William Carey
Robert Moffat
C.T. Studd
Amy Carmichael
Mary Slessor
David Livingstone
John Wesley

3. Quais os argumentos usados como recusa para apoiar aqueles que vão?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Carey era apenas um sapateiro, usado por Deus para um trabalho que exigiu
muito esforço e preparação: a tradução da Bíblia. Acredita que Deus ainda usa
pessoas como ele? Sim o Não o Em sua opinião, quais são os requisitos
para ser missionário? _____________________________________________
________________________________________________________________
5. Quais as características de Carey você acha que o ajudaram a superar as
dificuldades que enfrentou na Índia? ________________________________
________________________________________________________________
6. Alguns perceberam em Carey que a causa de Cristo era tão importante
que, em comparação, seus sacrifícios foram os mínimos. Você concorda?
Por quê?

______________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

PARA CRESCER
Leia Atos 15-21
Memorize Atos 1:8
Mas recebereis a virtude
do Espírito Santo, que
há de vir sobre vós;
e ser-me-eis testemunhas
tanto em Jerusalém como
em toda a Judeia e Samaria
e até aos confins da terra. RC
Mas receberão poder
quando o Espírito Santo
descer sobre vocês, e serão
minhas testemunhas em
Jerusalém, em toda a Judéia
e Samaria, e até os confins da
terra”. NVI

Pense nisto: “O único direito que tem o cristão é o direito a renunciar
seus direitos.” Amy Carmichael
7. É exigido de cada missionário sofrer o que Carey e outros pioneiros sofreram,
ou será diferente hoje? É o mesmo trabalho dos pioneiros que se espera dos
missionários de hoje? _____________________________________________
Para a maioria, não é muito difícil. Mas alguns avançam em áreas resistentes ao Evangelho e tornam o trabalho até perigoso. A verdade é que Deus
usa todo o tipo de pessoas de hoje como missionários. Há poucos como
Carey, mas Deus pode usar a qualquer um que diga: “Eis-me aqui, Senhor.
Envia-me a mim.”
8. O lema de Carey era: “Esperem grandes coisas de Deus; mas façam grandes
coisas para Deus.” E você, como seria diferente sua vida se vivesse com base
neste lema? _____________________________________________________
________________________________________________________________

9. Quais são as coisas mais importantes que você espera de Deus atualmente? ___________________________
_____________________________________________________________________________________________
10. Por que é que alguns como Carey podem viver com tanta fé, enquanto a maioria acha impossível?
_____________________________________________________________________________________________
11. Se não espera nada grande, pode descobrir algo grande?			
Se não procura nada importante, pode encontrar algo importante?
Se não tem metas grandes, tem disposição para estabelecer isto hoje?
ALTO

Sim o Não o
Sim o Não o
Sim o Não o

Talvez você estivesse com pouca fé até agora, mas Jesus continua sendo aquele que nunca nos abandona.
Escreva algo importante que espera de Deus começando por hoje. ______________________________

_____________________________________________________________________________________________
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Passo 4

Como ouvirão?
“Nunca fiques com os braços cruzados,
enquanto o Salvador deste mundo morreu
com os braços abertos.” José Luis Prieto

O QUE FALTA PARA A SALVAÇÃO DAS NAÇÕES?
1. Romanos 10:13-15 explica o por que das missões. Ao ler o texto,
podemos ver uma progressão lógica até a salvação. Paulo declara
que “todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo.”
Releia o texto, fixando-se no uso da palavra “como” que aponta
para a sequência de eventos necessários para chegar até a salvação.
v.14 Como invocarão a Jesus se não _______________________,
como crerão se não _________________, e como ouvirão se não
_______________________________________.
Assim é que chegamos ao coração das missões. Para clamar a Deus
é preciso crer. Mas para crer é necessário ouvir, e para ouvir precisa
haver alguém que pregue. Uma pessoa não pode se converter a
Jesus se está vivendo na ignorância, acreditando em mentiras,
superstições e tradições humanas.
Nunca ouvirão a Verdade se não houver alguém compartilhar a
Palavra com eles. O Soberano Deus poderia escolher qualquer
método para proclamar Sua Palavra. Por meio dos anjos, sonhos,
uma voz desde os céus. Mas Ele decidiu usar pessoas para pregar.
2. De acordo com o que aprendeu no Passo 1, com quem Deus deixou
esse privilégio? _________________________________________
3. Rom 10:15 continua com a progressão. Como pregarão se não
__________________________. Quem envia? ________________
_______________________________________________________
Há dois elementos no envio de missionários (Atos 13:1-3):
• Deus é quem chama e envia.
• A Igreja envia, despertando e motivando, orando e
apoiando em tudo.

A GRANDE COMISSÃO
E A OBRA MISSIONÁRIA
Leia Mateus 28:18-20
• Temos autoridade para levar a mensagem. Quem nos deu a ordem foi
Jesus, o qual tem todo o poder no céu
e na terra. Nenhum homem, governo,
religião nem o diabo tem condições
de impedir o progresso do Evangelho.
• A meta é fazer discípulos. Homens e
mulheres que seguem a Jesus em cada
passo de sua vida..
• A mensagem é para todas as nações. É onde estão todas as almas
perdidas. Não se pode excluir algumas
nações que estejam muito distantes,
que sejam difíceis demais ou porque
tenham uma cultura que não entendemos ou não gostamos.
• Vejamos: Não ouvirão se não formos.
É preciso sair de um lado o outro. Não
se pode evangelizar o mundo sem
sairmos de nossas fronteiras.
• Batizando: Pelo batismo o crente dá
testemunho que está deixando para
trás sua velha natureza e tradições
para seguir a Cristo.
• Ensinando: Os novos precisam de
sequência. A finalidade é guardarem
os mandamentos, que vivam o que
crêem. Não somente encherem suas
cabeças.
• Jamais estamos sozinhos. Jesus nos
acompanha, todos os dias até a consumação dos séculos.

4. Como Paulo descreve aos que anunciam as Boas-novas? Rom 10:15 _________________________________
Interessante é que menciona os pés, em nossa tradução. Um missionário é como aquele cujos pés o conduzem a lugares distantes. É preciso ir, porque os perdidos não virão até nós; a maioria é resistente ou indiferente. Por isso, é necessário ir até onde eles se encontram, aprender seu idioma, sua cultura e ganhar sua
confiança. A obra missionária é uma atividade transcultural.
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O CHAMADO

5. Quais são as duas coisas mencionadas em Romanos 10:17 necessárias para
ter uma fé que conduz à salvação? ___________________________________

“Você diz que não foi chamado? Melhor seria dizer que
‘não ouviu ser chamado’.

__________________________________________________________________
Não é suficiente apenas ouvir, mas ouvir a Palavra de Deus. Para cada
missionário, não importa o tipo de atividade na qual está envolvido. É uma
responsabilidade anunciar claramente a mensagem da bíblica (O Evangelho).
É a Bíblia que produz fé, não são nossas palavras ou argumentos.

Apenas encoste
seu ouvido na
Bíblia, escute
Deus a enviar
para libertar os
pecadores do
fogo da perdição.
Ou fique apenas
parado diante das portas
do inferno escutando os
condenados rogarem para
ir em suas casas para alertar
seus irmãos, irmãs, familiares,
vizinhos e amigos para que
não se destinem para lá...”
Guilhermo Booth

Efésios 6:17 denomina a Bíblia como a espada do Espírito. A Bíblia é uma
arma de defesa para nos proteger, mas também é uma arma de ataque
sobrenatural contra as forças do inimigo que dirige as tradições culturais que
mantém tantas pessoas cegas nas trevas.
6.

À luz do que já vimos em Romanos 10, o que você diria desta frase: “Vá,
envie ou desobedeça” John Piper Ele tem razão ou há alguma outra opção
além de ir, enviar ou desobedecer? ____________________________________
O trabalho não ficou concluído com os apóstolos em Atos. Cabe a nós seguir
até o fim. Neste volume veremos com Deus chama a alguns para irem a
terras distantes. E a outros que ficam em seu país apoiando aos que foram,
promovendo a causa de missões mundiais.
Na página anterior vimos um resumo da Grande Comissão que jesus nos deixou. Separe um tempo e releia com cuidado.

PARA CRESCER
Leia Atos 22-28
(um capítulo por dia)
Memorize
Romanos 10:14-15
Como, pois, invocarão aquele
em quem não creram? E
como crerão naquele de
quem não ouviram? E como
ouvirão, se não há quem
pregue? E como pregarão, se
não forem enviados? Como
está escrito: Quão formosos
os pés dos que anunciam a
paz, dos que anunciam coisas
boas! RC
Como, pois, invocarão aquele
em quem não creram? E
como crerão naquele de
quem não ouviram falar? E
como ouvirão, se não houver
quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados?
Como está escrito: “Como são
belos os pés dos que anunciam boas novas! “ NVI

7. Em Mateus 9:36-37 Jesus teve compaixão das multidões porque estavam
desamparadas e perdidas como _________________________________. Disse:
A _____________ é grande, mas ________________ são os obreiros. Rogai ao
Senhor da Seara para que____________________________________________.
8. Em sua opinião, se a Seara é grande, por que há tão poucos
obreiros? Aponte abaixo pelo menos quatro motivos para
essa falta de missionários para alcançar o mundo para Jesus?

-

_________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Parece que hoje há muitos crentes cegos. Estão envolvidos em seu próprio
mundo, sem ver. E não querem ouvir as necessidades do mundo sem Cristo.
Mas a situação não pode permanecer assim.
Deus está chamando obreiros entre os valentes, dispostos a avançar. Todos
somos responsáveis por missões mundiais. Uns vão como missionários de
curto ou longo prazo. Outros apoiam em oração. Outros sustentam e animam
os missionários no campo.
Na próxima lição, examinaremos as razões da falta de obreiros e veremos o
que a Bíblia diz sobre isso.
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Muito trabalho,
...poucos
obreiros!

Passo 5

Por que não há
mais missionários?

ALGUNS DIZEM
Há vários motivos para o pouco interesse em missões mundiais e a falta de missionários. Mas algumas dos
mais comuns, talvez sejam as que estão representadas pelas seguintes afirmações que, às vezes, ouvimos:
• Outros farão este trabalho;

• Não há dinheiro. Os missionários sofrem com poucos
recursos; e há pouco apoio por parte das igrejas;

• Sou apenas uma pessoa humilde e sem talentos
especiais; Não sou pregador, sou tímido e não me
qualifico;

• Sou muito velho; que mandem alguém mais jovem;
• Temos muito trabalho em nossa comunidade para
estar enviando nossa gente e recurso para longe;

• Não acredito que poderia aprender outro idioma ou
me adaptar a outra cultura;
• Não acredito que possa viver com tanto desconforto.
Tenho medo de insetos, doenças e comida exótica;

• Os povos não alcançados, como os muçulmanos, são
muito duros. Muitos não permitem a pregação do
Evangelho;

• Tenho interesse, mas não sei como ajudar. O trabalho
é muito e me parece impossível fazer;

• Gostaria de apoiar um missionário, mas é preciso fazer ofertas em minha igreja, não sobra para missões.

COMO RESPONDER AOS QUE DIZEM…
1. “Outros farão este trabalho”. Se todos pensam assim, quem irá? Como ouvirão? ____________________
____________________________________________________________________________________________
Pense e comente sobre o seguinte:
•

“Que parte da Palavra ‘Ide’, não compreendes?” Robert Suhonen

•

“Não devemos perguntar: O que se passa no mundo? Pois este diagnóstico já foi apresentado. Devemos mesmo é
perguntar: O que aconteceu com o sal e a luz do mundo?” John Stot

•

“Deves ir ou enviar um substituto.” Oswald Smith A quem se refere quando fala enviar um substituto?

2. Temos muito trabalho em nossa comunidade para estar enviando nossa gente e recurso para longe.
À luz de Atos 1:8, o que diria aos que alegam que têm tanto trabalho em sua própria comunidade que possam
ignorar os outros lugares? _____________________________________________________________________
A ordem de Jesus segue de pé. Não é questão de apoiar ministérios aqui ou acolá, de ir ou ficar. A tarefa
inclui as duas coisas.
• Se os primeiros discípulos pensassem assim, o Evangelho não teria chegado até nós.
• Podemos esperar a bênção em nosso ministério local se recusamos nossa responsabilidade de fazer pelo mundo inteiro?
Por quê? ___________________________________________________________________________________________
• “Se tens a visão de alcançar tua região, a tua cidade ou até mesmo o Continente, esteja contente! Estás a ver 5 por
cento do coração de Deus, que é a porcentagem dessa população comparado com a população do mundo. Aumente
sua visão para o mundo inteiro. Então, conhecerá o restante do coração de Deus.” Bob Sjogren
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PARA INVESTIGAR
Quais são as principais crenças das seguintes religiões?
Islamismo, Hinduísmo, Budismo. Pesquise e prepare um
resumo em um papel à parte.

3. “É necessário talento especial para ser missionário. Poucos se qualificam.
Sou uma pessoa frágil e tímida; não consigo pregar ou evangelizar.”
Moisés se expressou desta forma em Êxodo 3:11-12, “Quem sou eu para me
apresentar perante o Faraó e tirar os israelitas do Egito?” Como Deus respondeu
a ele? v.12 ________________________________________________________
O que disse Paulo em 2 Coríntios 4:7 no que se refere a nossas limitações?

__________________________________________________________________
Medite no seguinte: “Deus usa homens e mulheres que são suficientemente
frágeis para confiar nEle.” Hudson Taylor
PARA CRESCER
Leia Atos 1-7 outra vez
(um capítulo por dia).
Memorize Filipenses 4:19
O meu Deus, segundo as suas
riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória,
por Cristo Jesus. RC
O meu Deus suprirá todas as
necessidades de vocês, de
acordo com as suas gloriosas
riquezas em Cristo Jesus. NVI

Quais os talentos especiais são necessários para se tornar um missionário?
__________________________________________________________________
Deus pode usar qualquer pessoa. O necessário não é talento, e sim temor a
Deus, submissão, fé e amor pelos perdidos. Até porque, nem todo missionário passa os dias pregando. Há um grande número de oportunidades como
na construção, na medicina, no ensino, na administração, etc.
Medite e comente sobre o seguinte:
•

“Deus não chama os qualificados, Ele qualifica aos chamados.” A.W. Tozer

•

Hudson Taylor, ao entrevistar uma pessoa que tinha apenas uma perna, perguntou:
Porque, tendo esta incapacidade, deseja ser missionário na China? A resposta foi:
Porque os que têm dois pés não estão indo! Então, ...foi aceito e enviado.

4. “Não há dinheiro”
“Tudo posso em Cristo, que me fortalece” (Filipenses 4:13). Às vezes, usamos este versículo para confirmar o poder de Deus em nossas vidas, sem nos dar conta que em seu contexto, Paulo estava falando sobre
dinheiro. Tratava da habilidade de estar feliz no pouco ou no muito.
Tendo em conta que Paulo era um missionário escrevendo a pessoas que o apoiavam economicamente, o que
promete Filipenses 4:19? ______________________________________________________________________
Esta promessa é para o missionário e também para os que o apóiam financeiramente. Ainda que alguns
tenham problemas em levantar seu sustento, Deus tem sido fiel aos que confiam e esperam nele. Não tenha
dúvidas, creia nesta promessa, e não na mentira que dizem “dinheiro é escasso”. O inimigo também espera
manter a igreja adormecida, sem dar conta de suas responsabilidades em apoiar a obra de missões.
Medite e comente sobre o seguinte:
•

“A vontade de Deus nunca te levará onde a Graça de Deus não possa sustentar.” Jim Elliot

•

“A obra de Deus, feita ao Seu modo, nunca sofrerá falta de recursos.” Hudson Taylor

•

“As pessoas dizem: ‘Senhor, aumenta nossa fé’. Não é uma grande fé que precisamos. E sim a fé em UM GRANDE
DEUS. Ele proverá. Vamos vigiar para que nossos olhos se mantenham em Deus.”. Hudson Taylor

5. “Precisamos manter apenas nossa própria igreja.” Qual a opinião de Paulo em Filipenses 4:15-19 sobre
oferta para missionários? ______________________________________________________________________
Incentive sua igreja a apoiar missões como fizeram os irmãos de Filipos.
6. “Sou muito velho para ir.” Uma das missionárias mais eficazes que o autor deste livro conhece seguiu
para a África após seus 50 anos. Outra, partiu depois dos 70 anos. E continuam produzindo muito fruto!
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Passo 6

É muito difícil?
Espere grandes coisas de Deus!...
Faça grandes coisas para Deus!
William Carey

UMA TAREFA IMPOSSÍVEL?
Muitos pensam que ser missionário é difícil demais, que é puro sacrifício e sofrimento. Acreditam que vale a
pena, desde que sejam outros a fazer o trabalho. Dizem:
•

“Não posso viver com tanto desconforto, adaptar-me a uma nova cultura e aprender outro idioma. Tenho medo de insetos, doenças e comidas exóticas.”

•

“Os povos não alcançados, como muçulmanos, são muito duros. Em muitos lugares proíbem a pregação do Evangelho.”

Seguramente, para Paulo e demais apóstolos, não gostavam do incômodo das longas viagens, dos novos
hábitos alimentares, de falar com pessoas de outras culturas e de coração duro, de sofrer maus tratos e serem
presos ou apedrejados. Porém, ainda assim seguiam adiante.
1. Atos 5 conta uma parte emocionante do primeiro movimento missionário. Pedro e João encontravam-se
presos por pregarem o Evangelho (v.17-19). Ao serem soltos por um anjo, seguiram pregando (v.20-21).
Não se intimidaram. Diante das autoridades, outra vez, o que disseram quando tornaram a proibir que
falassem de Jesus? Atos 5:28-29 ______________________________________________________________
2. Atos 5:40-41 Depois de serem açoitados e ameaçados Pedro e João saíram ______________________ por
terem sido dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Depois, deixaram de pregar? O que fizeram? v.42
__________________________________________________________________________________________
3. No Passo 2 vimos o que aconteceu quando Paulo pregou em Icônio, Listra e Derbe (Atos 14). Em cada
lugar, muitos se convertiam quando pregavam. Mas depois, vinha a oposição por parte dos religiosos
tradicionalistas. Paulo tinha que alcançar outro povo.
O que Paulo diria sobre as dificuldades no campo missionário de hoje?
2 Timóteo 1:8 __________________________________________________
2 Timóteo 1:12 ________________________________________________
_______________________________________________________________
2 Timóteo 2:3 __________________________________________________
4. O que motivava Paulo a seguir diante debaixo de severa oposição?
2 Timóteo 2:9 _____________________________________________________________________________
2 Timóteo 2:10 ____________________________________________________________________________
Quem eram “os escolhidos”? ________________________________________________________________
		
É certo, há oposição ao Evangelho. Mas medite no seguinte:
ALTO

Quem está com Deus, está sempre com a maioria.” John Knox
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A questão não é o quanto
a tarefa é difícil. E sim: se
Deus é soberano ou não.
Devemos perguntar: Qual
é o tamanho de seu Deus?
Os gentios se embraveceram;
os reinos se moveram; ele
levantou a sua voz e a terra
se derreteu. O Senhor dos
Exércitos está conosco; o
Deus de Jacó é o nosso
refúgio. Salmo 46:6-7

PRINCIPAIS RELIGIÕES
DO MUNDO
De acordo com um estudo
feito em 2010, baseado numa
população mundial em torno
de 6,9 bilhões de pessoas
Cristãos 2.173.180.000
31% da população mundial.
50% são católicos
37% são protestantes
12% são tradicionais
Muçulmanos 1.598.510.000
23% da população mundial
89-90% são sunitas
10-13% são chiitas
Sem Religião 1.126.500.000
16% da população mundial.
São ateus, agnósticos e os que
se identificam com alguma
religião.
Hindus 1.033.080.000
15% da população mundial.
A grande maioria vive na
Índia.
Budistas 487,540,000
7% da população mundial
A metade vive na China

PARA CRESCER
Leia outra vez
Atos 8-14
(um capítulo por dia).
Memorize
Atos 5:29
Mais importa obedecer a
Deus do que aos homens.
RC e NVI

É NECESSÁRIO SER UM SUPER CRISTÃO PARA SER MISSIONÁRIO?

Apesar de requerer sacrifício, a vida do missionário moderno não é tão difícil ou
dramática como nos dias dos pioneiros. Hoje, a vida de muitos missionários é parecida com a vida cotidiana em seu país de origem. Não são todos, mas a maioria
dos missionários vivem em cidades, casas normais, fazendo coisas comuns.
Qualquer habilidade utilizada em seu país de origem, pode ser usada por Deus
no campo missionário. Os ministérios de hoje são muito variados. Por exemplo:
Evangelismo
Tradução da Bíblia
Discipulado
Ministrar aos jovens
Ensino
Produção de vídeos
Pregação
Ministrar a crianças
Hospitalidade
Desenho gráfico
Administração
Música e obras artísticas
Medicina
Educação cristã
Ensinar idiomas
Escrever material didático
Projetos de bem-estar comunitário

Ministérios com homens e mulheres
Trabalho de escritório e computador
Apoio técnico para computadores
Ministrar aos presos e internos
Ministrar a mulheres e crianças em risco
Ensinar aos filhos de missionários
Literatura (preparar e distribuir)
Trabalho secular em alguns países
Construção, mecânica, eletricidade

5. O que você diria para quem diz o seguinte? “Tenho interesse, mas não sei o
que posso fazer eu mesmo. O trabalho é muito grande. Para mim, parece
impossível.” ______________________________________________________
6. Quem é o responsável por tocar o coração dos incrédulos? _______________
__________________________________________________________________
Deus não nos chamou para salvar o mundo. Apenas para pregar o Evangelho
e deixar os resultados em suas mãos. Qual é a minha responsabilidade? Ser
fiel e deixar os resultados nas mãos de Deus.
É DIFÍCIL… MAS VALE A PENA
É difícil, mas não é impossível. É uma luta adaptar-se a uma nova cultura, aprendendo
um idioma novo, comendo coisas diferentes das de costume. Depois de alguns anos
trabalhando como missionário na América Latina, um missionário disse:
Podemos conhecer pessoas diferentes de nós, mas são muito especiais. Recebemos
amor e transmitimos amor também. Fazemos amizades muito fortes com muitas
pessoas que permanecem até hoje. Porém, acima de tudo, podemos ver a mão
de Deus transformando vidas. Às vezes, radicalmente. Provas sempre houve, mas
também muita bênção.
Sim, era difícil. Mas também era uma aventura. Passamos noites sem dormir pelos
zangados, mas foram poucas. Em certas ocasiões, nos davam comidas que nunca
havíamos experimentado antes, mas por outro lado… como vamos nos queixar
enquanto nos dão o melhor que têm com tanto amor? Que saborosas as mangas,
os mamões, os pastéis de leite e as tâmaras. Estamos contentes pelo que Deus nos
permitiu passar. A pessoa pode encarar o novo com medo ou com um espírito de
aventura. Em nosso país nunca tínhamos visto uma tartaruga marinha pondo ovos.
Nunca dormimos em uma rede enquanto ouvíamos os mugidos.

O testemunho de muitos poderia se resumir nas palavras de Paulo:
“Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente
além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o
sempre. Amém.” Efésios 3:20,21
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Passo 7

-

O desafio dos povos
não alcançados

Ainda que uma grande parte da população mundial se
identifique como “cristãos”, somente 25% deles são
evangélicos que confiam em Jesus como único e suficiente Salvador. Que implicações tem isto para você no
país onde vive? ________________________________
______________________________________________
______________________________________________
ACESSO
De modo geral, quantas pessoas no mundo têm acesso
ao Evangelho? Em muitos lugares, os que não se convertem têm acesso a Jesus no sentido que há igrejas,
Bíblias, crentes que partilham a Palavra, etc. Se desejam
saber, há maneiras de descobrir. Porém, em 2013 aproximadamente 41% do mundo não tinha este acesso.
Significa dizer que não há testemunho, não há Bíblias,
não há evangelistas suficientes para fazer o trabalho
efetivo.
POVOS NÃO ALCANÇADOS: JANELA 10-40

resistente” porque esse povo ainda não ouviu ou não respondeu ao Evangelho. Em muitos países desta faixa, a pregação é
proibida e há grande perseguição aos cristãos. Em 2013, havia
pelo menos 2 bilhões de pessoas na Janela sem conhecimento
suficiente para tomar uma decisão ao lado de Jesus.
Aproximadamente dois terços da população mundial vive na
Janela 10-40. Na maioria, a população é muçulmana, indu,
budista e também há os que estão sem religião, como os ateus
na China. E há ainda grupos animistas e judeus. É uma área de
grande pobreza e muito baixa qualidade de vida.
Mesmo assim, há resistência ao Evangelho, é uma área de
grande oportunidade para os valentes que avançam até lá
para falar de Jesus. Geralmente os missionários não operam
abertamente como “missionários”, mas buscam maneiras de
servir aos povos e aproveitam oportunidades para compartilhar sua fé.
TRADUÇÃO DA BÍBLIA
Há muitos grupos dedicados na tradução bíblica. Aqui,
alguns dados estatísticos (Wycliffe Global Aliance 2014):

Apesar do mundo inteiro precisar do Evangelho, há algumas zonas que ainda são praticamente não evangelizadas.
Há uma área no mundo denominada A Janela 10-40. É
chamada assim porque abrange uma área entre os 10
e 40 graus de latitude norte. Alguns chamam “a faixa

A Janela 10-40
Islamismo
Sem Religião
Islamismo

Induísmo

Budismo

•

Há porções da Bíblia em 1023 idiomas

•

Novos Testamentos, 1329 idiomas (598 milhões de
pessoas sem a Bíblia inteira, talvez algumas porções do
A.T.)

•

Bíblia completa, existe em cerca de 513 idiomas.

•

Idiomas conhecidos, no mundo 6918

•

4,9 bilhões de pessoas já têm alguma porção da Bíblia
em sua língua materna.

•

O Filme “Jesus”, existe em 1300 diferentes idiomas.

Por um lado, os números devem nos animar. Pensando na
dedicação de milhares de pessoas que se sacrificam para
traduzir a Bíblia. Por outro lado, apresenta um enorme desafio de completarmos a tarefa.

•

1,3 bilhão de pessoas falam um idioma no qual ainda
estamos trabalhando ou necessitam de alguém para
traduzir. 634 milhões de pessoas têm apenas o Novo
Testamento.

Islamismo

•
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180 milhões de pessoas (1860 idiomas) precisam de
alguma tradução da Bíblia em sua língua.

Leia 2 Timóteo 2:2. Como encaramos hoje o cumprimento

Já agradeceu a Deus por ter uma Bíblia em sua
língua materna? Não temos somente uma Bíblia,
temos sim, várias traduções da Bíblia. Você aprecia sua
ALTO

disto em missões? _________________________________
_________________________________________________

Bíblia? Em quê parte do seu dia a dia? ________________

_________________________________________________

__________________________________________________
NOSSA PARTE

O gráfico seguinte nos mostra os números por regiões do
Sul do Globo. Quais regiões enviam mais missionários?

Que atitude devemos tomar diante deste desafio sobre os

_________________________________________________

povos não alcançados? ______________________________

Quantidade de missionários enviados do Sul

__________________________________________________
Seria fácil desanimar perante as estatísticas, com o tamanho da tarefa que nos resta. Porém, você não é responsável por evangelizar o mundo todo. Só precisa envolver-se
de algum modo. Cada um tem seu grão de areia para contribuir. Não se intimide diante deste trabalho tão importante e grande, pergunte para Deus: O que preciso fazer para
alcançar o meu mundo?

1980

%

1988

%

2012

Ásia

6,048

45

17,299

48

?

África

5,689

43

14,989

42

?

América Latina

1,127

9

3,026

8

?

374

3

610

2

?

13,238

100

35,924

100

Sem dados
completos

Oceania
Total

PASSANDO A TOCHA
Extraído de Missões Mundiais (Estudios CLASE), p. 82

Podemos dividir as nações em dois blocos: O Norte e o
Sul do Globo

É certo que Ásia e África enviam mais missionários. Mas
considerando a porcentagem de cada região da população
mundial os números se invertem. Por exemplo:

O Norte do Globo: Europa, América do Norte, Austrália e
Nova Zelândia é o bloco das nações que tradicionalmente
enviam mais missionários.

Ásia com 60% da população mundial, envia 45% do
total de missionários.

O Sul do Globo: África, Ásia, América Latina, Oriente Médio,
Caribe e as Ilhas do Pacifico Sul. Antes chamado terceiro
mundo, inclui os países que recebiam obreiros, ou seja, “o
campo missionário.”

África com 15,5% da população mundial, envia
43% do total de missionários.

William Taylor chama a época presente em missões como “o
envolvimento missionário de todas as nações para todas as
nações”.* Por quê? Há um despertar nos países do Sul do
Globo. Em números crescentes, estão enviando missionários
ao terreno da janela 10-40, e até mesmo, aos menos alcançados de sua própria região ou país. Hoje, há missionários
de todo o mundo, não somente do Norte.

Oceania com 5% da população mundial, envia 2%
do total de missionários.

América do Sul com 8,6% da população mundial,
envia 8% do total de missionários.

Estas estatísticas não podem ser mal interpretadas. Indicam um grande despertar do Sul, mas a tarefa pela frente
ainda é enorme. Não se pode relaxar ou descansar em
nossos lares. Na verdade, os dados deveriam nos envolver
nesse grande movimento.

Como pode ver no seguinte quadro, a quantidade de missionários do Sul do Globo aumenta ano após ano. Até passar
o número de missionários do Norte. Estes dados devem nos
animar.
Quantidade de missionários do Norte e do Sul do Globo
(Obreiros servindo a longo prazo)
1980

1988

1990

Norte

60,120

82,270

Sul

15.050

Total

75,170

O que nos ordena Jesus, em Mateus 9:36-38?
_________________________________________________
_________________________________________________
Oração: Senhor, mostra qual é a minha parte em teus planos sobre Missões Mundiais. Tenho disposição para ouvir e
obedecer.

1995

2012
(cálculos)

88,286

108,270

125,000

Leia outra vez: Atos 15-21 (um capítulo por dia)

38,360

48,884

89,160

135,000

Memorize Salmo 96:3

120,630

137,170

197,430

260,000

Anunciai entre as nações a sua glória;
entre todos os povos as suas maravilhas. RC

Extraído de Missões Mundiais (Estudios CLASE), p.81
Willyam Taylor e Eugênio Campo, SETECA.

Anunciem a sua glória entre as nações, seus
feitos maravilhosos entre todos os povos! NVI

*p.76, Missões Mundiais
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Guia de oração pelos missionários
Sobre a obra de Deus, um pregador muito conhecido disse: Em qualquer lado onde o Senhor queira fazer
algo novo, primeiro põe seu povo em oração (Charles Spurgeon). Todos sabemos que devemos orar pelos
missionários, mas como? A seguir, um plano de oração por seus missionários durante toda a semana, cada
dia orando por aspectos diferentes. Tire fotocópia deste guia para levar na Bíblia e ajudar em sua oração.
O livro Operação Mundo também é um guia muito útil.

1º Dia - Saúde e Proteção
• Segurança e proteção da pessoa e dos seus bens.
• Boa saúde e proteção contra doenças. Que tenha força
e energia.
• Uma dieta adequada; sabedoria e disciplina para comer
bem, cuidar do peso, fazer exercícios, etc.
• Adaptação a condições físicas e ao clima de onde vive.
• Acesso e acompanhamento médicos.
• Estabilidade política onde ministra.

5º Dia - Ministério
• Por mais obreiros, vocacionados para o campo.
• Amor e compaixão pelos outros.
• Portas abertas para ministrar, e preparo dos corações
daqueles que ouvirem.
• Fé e coragem para ministrar diante da oposição.
• Facilidade para fazer amigos entre os não crentes.
• Fidelidade à Bíblia como sua autoridade final em tudo.
• Dependência constante do poder do Espírito; não em
suas próprias habilidades.
• Humildade, que adote a atitude de um servo.
• Liberdade de ministrar, proteção contra a perseguição
ou um governo hostil.
• Pelo bom uso de seu tempo e recursos.
• Estabelecer e manter metas.
• Que seus discípulos sejam capazes de treinar a outros e,
eventualmente, tomar posições de liderança.

2º Dia - Vida espiritual
• Que caminhe pela graça e pela fé, confiando no poder
de Deus a cada momento.
• Entrega diária de seu corpo como instrumento de justiça.
• Que seu estudo da Bíblia e oração sejam regulares.
• Compreensão da Palavra e habilidade para aplicá-la a
situação em que vive e ministra.
• Poder na guerra espiritual. Que esteja alerta aos perigos
espirituais onde vive. Sabedoria no uso de sua autoridade
em Cristo para enfrentar oposição espiritual.
• Proteção nas tentações, mantendo uma vida pura, disciplinada e controlada.
• Fidelidade a Deus para seguir adiante nas dificuldades.
• Que suas vidas sejam exemplos dignos a seguir.

6º Dia - Adaptação cultural
• Habilidade em aprender o idioma local, costumes e cultura. Que seja sensível a essas diferenças.
• Sensibilidade às necessidades das pessoas que o rodeiam.
• Uma relação boa com as autoridades e a população onde
vive.
• Que seja flexível.

3º Dia - Vida emocional
• Ânimo, atitudes positivas e saudáveis.
• Controle das emoções, da língua, etc.
• Vitória sobre a solidão, depressão e a ira.
• Companheirismo e apoio mútuos com os que estão no
campo, muitas vezes, sozinhos.
• Disposição para perdoar aos que ofendem e para pedir
perdão quando houver ofendido a outros.
• Experimentar o fruto do Espírito.

•
•
•
•

Relação com outros missionários ou crentes
Um espírito de colaborador, sem ciúme nem orgulho.
Que se preocupem e cuidem uns dos outros.
Sabedoria ao confrontar os outros quando for o ideal.
Que tenha tolerância com os outros quando falharem.

7º Dia - Finanças
• Sustento necessário para as despesas mensais.
• Portas abertas para apresentar seus ministério entre as
igrejas. Pelos pastores com corações dispostos aapoiar a
causa missionária.
• Que aqueles que prometeram enviar apoio sejam fiéis a
longo prazo.
• Que Deus abençoe na comunicação com os que apóiam
em oração e economicamente. Que suas cartas de oração
sejam informativas, francas, inspiradoras e interessantes.
Habilidade na apresentação de cartas, multimédia, vídeos, etc.
• Fundos para projetos, pessoal, viagens, ferramentas, etc.

4º Dia - Vida Familiar
• Que cresça o seu amor na relação conjugal, dedicando
tempo e energia necessários para um matrimônio saudável.
• Compreensão e comunicação aberta e honesta com seus
filhos. Para que escute mais e fale menos.
• Que sua família seja exemplo para as outras.
• Que seus filhos se adaptem bem a outras culturas onde
ministram (idioma,amizade, etc.). Também que seus
filhos se adaptem quando regressarem ao país de seus
pais, para visitas longas ou curtas. Por não crescerem
na cultura dos pais, às vezes torna-se difícil relacionar e
fazer amigos.
• Tempo familiar para convívio, férias, passeios, etc.
• Pelos estudos dos filhos.
• Por fundos para pagar os estudos dos filhos.
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O que Deus está fazendo hoje?
Testemunho de diferentes missionários no campo
Do Oeste da África
Deus vocacionou a todos os seus filhos a serem missionários
sem importar sua zona geográfica. Portanto, um missionário é
cada crente que compreende, abraça e vive para cumprir este
sonho de Deus. A meta em Missões Mundiais é só cumprir o
plano de Deus, sem importar o preço a pagar.

Por quê trabalhamos neste país africano? É um povo amável e
caloroso, mas vive submetido a tradições que tiram qualquer
esperança. Diariamente buscam a Deus e a entrada no paraíso, mas duvidam que alcancem. Cumprem os rituais de sua
religião, mas seguem na mentira e subornos. Há muito medo,
pouco amor e bem pouca liberdade. Mulheres e crianças em
são os que mais sofrem.

Isto me anima a seguir quando se apresentam provas ou
quando alguém me pergunta o que motivou deixar tudo e
sair de meu país para servir
em África, como se estivesse
louca. Claro que estou louca!
Mas sou o que sou porque Ele
nunca abandonou. Seu plano,
que ainda não se cumpriu de
todo. Faltam muitos e minha
tarefa é continuar refletindo
a Cristo para que todos possam ser salvos e conheçam a Verdade. Um dia Ele verá seu sonho cumprir-se tendo Seus filhos
diante de Sua presença por toda a eternidade.

É como se estivessem sufocados. Buscando ar, mas não enchem os pulmões. Outro dia, conversei com um novo crente,
pressionado por sua família para deixar sua fé. Ele estava tão
cheio de convicção e esperança, tranquilo porque agora sabe
da vida eterna. Por isto trabalhamos aqui.
Meu chamado
Ao terminar meu curso universitário, comecei a questionar o
sentido de minha vida. Queria ser biólogo marinho, mas senti
incômodo, pensando que Deus esperava algo mais. Foi como
se Deus estivesse dizendo: O que vai sobrar ao final de tua
vida? Haverá fruto eterno?

Nunca é tarde

Falando com meu pastor, Deus me guiou direto a um seminário bíblico em vez de seguir na pós-graduação em biologia.
Durante os anos de seminário, Deus me conduziu a uma
esposa e uma carreira missionária em outra cultura. Não me
arrependo nada por ter escolhido ser missionário porque vejo
o poder da Palavra de Deus transformando muitas vidas para
toda a eternidade.

Era uma menina de sete anos de idade quando escutei a
história da morte de Jesus, e decidi com alegria entregar a
Ele minha vida. Dois anos mais tarde, ao conhecer a duas
missionárias, fiz uma oração: “Senhor, quando for grande
também serei missionária.” Os anos se passaram, mas nunca
esqueci minha promessa ao Senhor; havia em mim um desejo
de conhecer ao Senhor e obedecer a Ele.

Os primeiros anos como missionário não foram fáceis. Quando
alguém vai para o campo missionário espera ver grandes coisas, mas às vezes o fruto visível é menor do que o esperado.
É fácil desiludir-se e até ficar deprimido.

Assim, aos 13 anos comecei a servir ao Senhor com crianças,
depois com jovens. Passaram os anos, casei e me tornei líder
e trabalhei na plantação de uma nova igreja. Estudando
teologia na igreja com ênfase missionária, pensei que seria
minha oportunidade de seguir para o campo. Altura em que
fui abandonada pelo marido e fiquei com os filhos, já crescidos.

Treinava pequenos grupos de líderes, mas queria ver os resultados mais expressivos. Pensava que não estava alcançando
muito. Mas quando vinham tempos difíceis, eram esses mesmos líderes que se mantinham firmes quando muitos pastores
precisavam fugir do país.

Um domingo meus novos pastores estavam de visita em minha
casa, ao entrar foram dizendo: “Como está esta missionária?”
Comecei a chorar; essas palavras me comoveram e assim
contei sobre a minha vocação e como me sentia frustrada,
pois ninguém compreendia e eu não sabia como cumprir
esse chamado.

Um dos alunos mais humildes rapidamente começou a plantar
várias pequenas igrejas. Hoje há mais de uma dúzia de pastores
servindo na Obra, que foram alcançados e discipulados por
este irmão. Deus multiplica nossos pequenos esforços.

Quando o pastor perguntou onde desejava servir ao Senhor,
respondi: “O Senhor fala sobre África há anos e me deu uma
visão dizendo que me levaria através dos mares.” Assim,
depois de dois anos de formação missionária, acabei saindo
para o Mali, África Ocidental, aos 51 anos de idade. Deus é
fiel e cumpre Suas promessas, “nunca é cedo ou tarde demais
para Deus. É tudo no tempo dEle…”

Da África Oriental
O que me anima a seguir em frente como missionária? ITimóteo 2:3-4 diz: “Isto é bom e agradável a Deus nosso Salvador, pois Ele espera que todos sejam salvos e cheguem ao
conhecimento da Verdade.” Um cantor disse: “Nunca deixes
de sonhar porque quando sonhas te pareces com Deus. Pois
Ele sonhou contigo.” O sonho de Deus é que todos sejam
salvos e conheçam a Verdade.
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Passo 8

Por onde começar?
Orar

Comunicar com
os missionários
no campo
Doar

Posso começar agora a apoiar missões, mas ainda
não posso ir? Claro que pode! O motivo deste livro é
inspirar e motivar. Se você aceita o desafio de Missões
Mundiais, por onde deseja começar? Abaixo, há algumas ideias. Também inclui alguns recursos para orientar
no início.

MANEIRA DE PARTICIPAR
FANÁTICOS PELA OBRA

• Orar pelos missionários que conhece. Informe-se das necessidades.
Ore para que a igreja e seus líderes tenham visão missionária e que
Deus chame mais obreiros. Pode formar um grupo de oração.
• Apoiar algum missionário economicamente ou por meio de cartas,
chamadas telefônicas, e-mails ou Skype.
• Ir ao campo, talvez como missionário de curto prazo (semanas ou
meses) ou a longo prazo (alguns anos).

1. Quando William Carey ia para a Índia,
disse aos irmãos da Inglaterra:
“Eu desço a uma mina profunda na Índia,
onde todos sabemos que há um tesouro
de almas por salvar. Desde que vocês
sustentem a corda.”

Imagine que teu país vai disputar a
Copa do Mundo. Pense que os melhores
jogadores das equipes de futebol fossem todos de sua igreja. Como seriam
tratados por você? Qual o seu orgulho
como igreja?
Se um deles precisasse de qualquer
coisa como fundos para viajar, o que
você faria?
Seriam parte de sua equipe, fanáticos.
Deveriam sentir-se como uma parte da
emoção.
Anunciai entre as nações a sua glória;
entre todos os povos as suas maravilhas.
Salmo 96:3
Extraído da revista Vamos, Dez 2013.

A que se referia Carey ao dizer: “Desde que vocês sustentem a corda”? __________
________________________________________________________________________
Nossas opções são duas: Descer a mina indo ao campo, ou sustentar a corda para
que outros possam ir. É uma tragédia as pessoas que sentem o chamado para irem
para o campo missionário sem apoio de outros irmãos. Ainda bem que muitos se
preocupam com a promoção missionária. Afinal, há muitas pessoas chamadas para
servir como missionários que não podem seguir para o campo por falta de recursos.
2. E você, de que maneira pensa que Deus está convocando a participar desde agora? ____________________
___________________________________________________________________________________________
Aceito o desafio de envolver-me: o Orando o Doando o Indo o Outra opção ____________________
COMO COMEÇAR
• Informar-se. Ponha-se em contato com missionários, agências missionárias e com outros irmãos que tenham
a mesma visão.
• Participe em eventos como seminários, cursos e conferências sobre missões.
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PARA VER
Compre um mapa do mundo
para colocar em sua casa (ou
igreja) como recordação da
necessidade do mundo.
Comece a aprender sobre as
diferentes regiões do mundo.
Coloque versículos bíblicos sobre
missões em lugares visíveis em
sus casa.
Fale com seu pastor sobre uma
mini conferência missionária,
convidando um missionário ou
alguém familiarizado com o
tema.
Há algum projeto missionário
que te interessa e que precisa
de apoio econômico? Pode
enviar uma oferta especial, ou
poderia apoiar mensalmente.
Conhece algum missionário no
campo? Envia uma mensagem
para animar no ministério, e
até mesmo perguntando sobre
os desafios para seguir orando.
Convide um missionário ou
agência missionária para ir
em sua igreja apresentar a
visão ou seu ministério.

• Leia livros sobre missões. As biografias missionárias motivam o aumento
da fé. O livro “Operação Mundo” te dará ideias de como orar pelo mundo
e por países específicos.
• COMIBAM é uma organização com a visão de tornar a igreja iberoamericana em uma força missionária. Seu site é mina de informação. Veja
www.comibam.org
• www.ObreroFiel.com é outra fonte de informação. Veja à frente, em
“Missões Mundiais”, muitos outros artigos e recursos.
• O Curso Vamos e também a revista Vamos são recursos extremamente
práticos tanto para missionários como aos que apóiam missões. www.
misionessim.org/cursovamos www.misionessim.org/la-revista
• Há um Guia de Oração pelas etnias não alcançadas na seguinte página
de internet: www.guiamundialdeoracion.org
• Fale com o seu pastor e com outras pessoas sobre seu interesse em
missões.
• Informe-se sobre as necessidades do mundo. Por exemplo:
Quais os lugares mais necessitados no mundo, onde o Evangelho ainda
não chegou?
Quais são as carências das seguintes religiões mundiais: O islamismo, o
budismo, o induísmo e o animismo?
• Busque experiências transculturais e amizade com pessoas de outros grupos étnicos ou religiões em seu próprio país. Convidando para almoçar
ou visitar sua casa.
• Procure saber como ministrar de modo integral para pessoas como os
pobres, presos, tóxico-dependentes, mulheres ou crianças em risco,
pessoas que vivem nas ruas, etc.
• Participe em viagens missionárias de curto prazo.
• Ore por e escreva aos missionários, dando ânimo a eles e pedindo que
mandem cartas de oração. Ore por seus missionários e pelos missionários
da igreja e das associações.

PARA CRESCER
Leia outra vez Atos 22-28
(um capítulo por dia).
Memorize Lucas 24:47
E em seu nome se pregasse
o arrependimento e a remissão
dos pecados, em todas as
nações, começando por
Jerusalém. RC
E que em seu nome seria
pregado o arrependimento
para perdão de pecados a
todas as nações, começando
por Jerusalém. NVI

• Comece agora a apoiar um missionário ou família missionária com ofertas
especiais ou mensais. Sempre que enviar uma oferta, ore por eles ou
escreva para eles.
• Prepare-se. Pense na possibilidade de se inscrever em um instituto bíblico,
seminário ou instituição que prepara missionários.
• Está preparado para a guerra espiritual? Acontece diariamente, mas se
torna ainda mais forte no campo missionário.
• Seja ativo na igreja e participe em um ministério, descobrindo e até
desenvolvendo seus dons espirituais e habilidades. Aprenda a pensar
de modo evangelístico. Descubra como evangelizar pessoas à sua volta.
Faça o trabalho de um evangelista.
• Procure um mentor para ajudar em sua vida cristã e nos pensamentos
sobre missões.
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Passo 9

Uma vida, apenas
Somente uma vida, passa rápido. Apenas o
que fizer por Jesus permanece. C.T. Studd

Nate Saint y Jim Elliott

• “Tenho só uma vida de luz, prefiro queimá-la em uma terra cheia de trevas do que apagar em
uma terra inundada de luz.” John Keith Falconer
• “Se eu tivesse ainda mil vidas más, daria todas pela China.” Hudson Taylor
• “Uma vida apenas pode ser tão valiosa para os propósitos de Deus que não se pode dar preço
a ela; e tua vida pode ser essa vida.” Oswald Chambers
• “Tu não podes levar nada contigo para a eternidade, mas pode ser levado antecipadamente.
Deposita o teu tesouro no céu, como uma oferta missionária.” Oswald J. Smith

1. Depois de ler as citações acima, quais os temas encontrados e do que se trata esta comunicação?
_________________________________________________________________________________________
2. O que poderia fazer com a sua vida que seja mais importante do que investir em algo duradouro para a
eternidade? ______________________________________________________________________________
3. Já pensou no que vai fazer com sua vida, diante dos desafios que tens? ____________________________
_________________________________________________________________________________________
QUANDO MORRER SIGNIFICA NÃO MORRER
Na história de missões temos visto grandes homens de fé que deram tudo pela causa de Cristo. Um deles, Jim
Elliot foi um missionário que, juntamente com outros quatro missionários, perdeu sua vida nas mãos de um
grupo de índios Auca nas selvas do Equador em 1956. A notícia de suas mortes comoveu pessoas à volta do
mundo inteiro. Morreram jovens, valeu o sacrifício? O que eles ganharam?
4. Previamente Elliot, expressou seus sentimentos quando disse: “Não é louco aquele que dá o que não
pode reter para ganhar o que não pode perder.” A seu entender, do que tratava Elliot com estas
palavras? ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Aponte exemplos concretos de: “o que não se pode reter.” _____________________________________
_________________________________________________________________________________________
“o que não se pode perder.” ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. O que diz em 2 Cor 4:16-18 para respaldar o que Elliot disse acima? ______________________________
_________________________________________________________________________________________
Jim Elliot, conforme o apóstolo Paulo, sabia como estar contente, porque tinha os olhos naquilo que dura
para toda a eternidade. Todo o resto era secundário.
7. Acha que foram cinco vidas que se perderam em vão? _________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Outro dos mártires

Outra vida que deu fruto eterno

Nate Saint, que também perdeu a vida, expressou:

O irmão de Jim Elliot o descreveu como “um grande meteoro
fugaz, raiando através do céu.” Jim teve uma vida curta, mas
de grande impacto.

“O povo que não conhece a Jesus pergunta: Por quê gastam
suas vidas como missionários? Mas esquecem que eles também estão perdendo suas vidas… e quando a bolha explodir,
não terão nada com significado eterno para apresentar pelos
anos que gastaram.”

Além disto, Heriberto Elliot (irmão de Jim), serviu fielmente
como missionário no Peru durante 62 longos anos, fundando
mais de 50 igrejas. Heriberto era um servo fiel e humilde,
sempre disposto a servir aos outros. Não alcançou fama como
uma grande estrela, mas no Peru foi enorme a sua influência.

Depois da matança
Onde estava Deus que havia dito: “Lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós”.
1 Pedro 5:7. À primeira vista, a morte dos missionários foi
uma tragédia sem sentido. Mas depois viram a mão de Deus
poderoso. Elizabeth Elliot, viúva de Jim com a filha e a irmã
Nate Saint, foram viver entre os Wuaorani (antes conhecidos
como Aucas). Passado algum tempo, aceitaram o Evangelho,
incluindo os que causaram a morte dos cinco missionários.
A Bíblia foi traduzida para a língua deles e uma igreja foi
estabelecida lá.

A vida não pode ser medida pela duração dos anos, e sim
pela entrega para fazer a vontade de Deus. Um servo fiel é
aquele que entrega cada dia de sua vida a serviço de Deus e
dos outros. Tenha uma só vida, sem fama, mas invista com
humildade em terras distantes. Esta vida impactará seu mundo
para sempre..
Como viver sua vida?
“Deus sempre dá o melhor aos que deixam
para Ele as melhores escolhas.” Jim Elliot

Elizabeth Elliot escreveu o livro Portais de Esplendor sobre a
vida dos cinco missionários. Este livro e outros tiveram grande
influência para o povo evangélico de todo o mundo, inspirando milhares de pessoas a entregar suas vidas como missionários. Os mártires deram suas vidas, mas como resultado
outros têm escutado o Evangelho. Cada um dos mártires teve
uma só vida, mas o impacto de suas vidas tornou-se eterno.

“Quero 100 homens que não temem por nada
mais do que o pecado. E que não desejam
nada mais do que Deus mudando o mundo.” John Wesley
“A salvação dos homens, deveria ser o principal desejo
e a meta de cada cristão.” David Livingstone

“Viva de tal modo que ao chegar o momento da morte,
não tenha nada para fazer que não seja morrer.” Jim
Elliot

“A vontade de Deus nunca te levará onde Sua graça
não te possa sustentar.” Jim Elliot

O DESAFIO DA FÉ E O PODER DE DEUS EM MISSÕES
Possivelmente, ao ler estas histórias, sinta-se muito pequeno. Talvez diga: Ora, eu não sou como o apóstolo Paulo
ou Jim Elliott. Ou talvez se sinta intimidado pela enormidade da tarefa. A tentação é dizer: “Impossível, o que posso
fazer?” Temos apenas uma vida. Mas se for entregue a Deus, sua influência pode ser enorme.
Outro missionário cuja vida também teve impacto mundial foi Hudson Taylor, missionário que abriu caminho para
evangelizar o interior da China. Era uma fé enorme, a qual permitiu a ele grandes feitos que outros pensavam ser
impossíveis. Tinha plena confiança de que nada é impossível para Deus quando disse:

PARA CRESCER
Leia Salmos 32-38
(um capítulo por dia).
Memorize Isaías 41:13
Porque eu, o Senhor teu
Deus, te tomo pela tua mão
direita; e te digo: Não temas,
eu te ajudo. RC
Pois eu sou o Senhor, o seu
Deus, que o segura pela mão
direita e lhe diz: Não tema;
eu o ajudarei. NVI

“Descobri que há três etapas em cada grande obra de Deus: Primeiro,
que é impossível; segundo, é difícil; e por último, acaba sendo feito.”

8. Na sua opinião, o que Taylor quis dizer referente aos momentos difíceis na
vida de um missionário? ___________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ALTO

Qual a sua motivação com esta citação para dar passos de fé até envolverse em missões mundiais?

9. Medite e faça um debate sobre estas palavras proferidas por um muçulmano:
“Quando leio o Evangelho me encho de alegria. A vida e os ensinos de Jesus
são grandes maravilhas, realmente são coisas tremendas. Mas, … por favor,
mostrem-me cristãos que estejam dispostos a seguir o caminho de Jesus.”
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Passo 10

A recompensa
Porque a terra se encherá do conhecimento da
glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Habacuque 2:14

SER MISSIONÁRIO É MAIS QUE UM SACRIFÍCIO
1. Apesar da vida missionária requerer sacrifícios, também traz contentamento.
Temos lido sobre a vida de missionários como Jim Elliot, Hudson Taylor, David
Livingstone, William Carey e outros. O que você pensa que eles diriam se alguém
tivesse perguntado se valeu à pena o sacrifício?
__________________________________________________________________
2. Pregar o Evangelho vale à pena. O que o Evangelho faz para aqueles que ouvem?
Atos 26:18 ________________________________________________________
João 1:12 _________________________________________________________
Romanos 8:1 _______________________________________________________
A obra missionária leva luz e vida aos que estão em trevas. Há algum modo
melhor de investir sua vida e experimentar mais sacrifícios?
3. Paulo teve a satisfação de ver os tessalonicenses se converterem, mas não foi
só isto. O que mais ele viu? 1 Tessalonicenses 1:8 _______________________
__________________________________________________________________
Seus discípulos continuavam, até o ponto de entregar a mensagem a outros.

PARA MEDITAR
Poucas pessoas dedicam
tempo para pensar na razão
de sua existência. Todos nós
temos planos, mas muitas
vezes estão limitados ao
material e a curto prazo.
Tire um tempo agora para
meditar nas seguintes passagens:
Disse-lhe o seu Senhor: Bem
está, bom e fiel servo. Sobre
o pouco foste fiel, sobre
muito te colocarei; entra no
gozo do teu senhor.
Mateus 25:23
E digo isto: Que o que
semeia pouco, pouco
também ceifará; e o que
semeia em abundância,
em abundância ceifará.
2 Cor. 9:6

4. O trabalho missionário proporcionou a Paulo contentamento pela relação especial que teve com os irmãos e companheiros de luta. Como Paulo se sentiu
com os crentes que haviam respondido a sua mensagem?
1 Tessalonicenses 2:7-8 _____________________________________________
__________________________________________________________________

PARA CRESCER

Filipenses 1:3-5 ____________________________________________________

Leia Salmos 39-45
(um capítulo por dia).

__________________________________________________________________

Memorize Salmo 46:10

5. Leia Filipenses 3:7-10 e comente se Paulo considerava que os sacrifícios do
ministério compensavam. ___________________________________________
__________________________________________________________________
6. Como Paulo se sentiu ao pensar nos companheiros de ministério? Colossenses
4:7, 9,14 __________________________________________________________
Teve o privilégio de trabalhar com irmãos que amava como Tíquico, Onésimo e
Lucas. Chamou Timóteo seu filho amado (2 Tim. 1:2).
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Aquietai-vos, e sabei que
eu sou Deus; serei exaltado
entre os gentios; serei exaltado sobre a terra. RC
“Parem de lutar! Saibam
que eu sou Deus! Serei
exaltado entre as nações,
serei exaltado na terra.”
NVI

7. Ao ler Atos 20:23-24, dá a entender que Paulo era relutante na obra missionária? Ele se queixava das injustiças
de sua situação? ____________________________________________________________________________
8. Apesar da obra em África ser extremamente difícil, David Livingstone disse: “Prefiro estar na África cumprindo
a vontade de Deus do que sentado no trono da rainha da Inglaterra.” Qual era a diferença entre a recompensa
que Livingstone buscava e a que o mundo oferece? ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
O QUE O FUTURO NOS RESERVA?

9. Qual é a profecia de Habacuque 2:14 sobre o futuro? ____________________________________________
10. Como você se sente ao pensar que quando entrar na eternidade haverá
almas de terras distantes que se chegaram a Cristo pelo testemunho seu,
ou pelo testemunho de um missionário que você apoiou com ofertas e
orações? __________________________________________________
__________________________________________________________
-

Imagina a alegria que será, depois de apoiar seus missionários e orar por
pessoas que eles mencionam em suas cartas. Quando conhecer essas
pessoas de outras culturas na Glória.
		
ALTO

Haverá gente no céu que foi alcançada pelo seu testemunho? _____________

		

__________________________________ _________________________________

11. Daniel 7:13-14 descreve a vinda de Cristo no fim da história. O que diz sobre Cristo e sobre as nações?
___________________________________________________________________________________________
12. Quem vai reinar com Cristo? Dan 7:27 __________________________________________________________
É preciso entender que em um momento futuro, as coisas vão mudar. As nações serão destruídas (Dan 2:44)
e recolocadas no reino eterno de Cristo que se extenderá para sempre. Isto precisa nos motivar a levar a
Palavra até aos confins da Terra para que todos estejam preparados. Também nos anima saber que somos
parte de uma empresa tão grande como é o Evangelho. Estamos na equipe vencedora.
13. Ultimamente, o que está em jogo quando alguém responde ao chamado para fazer discípulos de todas as
nações? Apocalipse 20.15 ___________________________________________________________________
Paulo resume bem quando diz em 2 Coríntios 2:14-16:
“E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo o
lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos
que se salvam e nos que se perdem. Para estes certamente cheiro de morte para morte; mas para
aqueles cheiro de vida para vida.”
		
ALTO

Escreva ou chame a um missionário no campo para perguntar sobre a recompensa de ser missionário e a
satisfação que ele sente.
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