
 

 

Valdinei Pereira 

 

 

 

 

MISSÕES 
 

Um Projeto do 
Amor Divino 

Compilação de diversas fontes de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova Odessa/SP 



 

 

ÍNDICE 

 

Contexto Brasileiro de Missões ................................................. 3 
Missões em Filipos – Atos 16 .................................................... 8 

Pentecostes, Um Projeto Missionário ...................................... 12 
A Lição Missionária de Paulo .................................................. 16 

As Viagens Missionárias de Paulo ........................................... 18 

A Importância da Missiologia .................................................. 21 
Antioquia, Uma Igreja Missionária .......................................... 24 

Antioquia Ouve a Voz do Espírito Santo ................................. 27 
Comprometidos com Missão ................................................... 31 
O Sustento Espiritual do Missionário ...................................... 34 

Autoridade Espiritual ............................................................... 37 
O Sustento Financeiro do Missionário ..................................... 43 

Algumas Ofertas de Gratidão ................................................... 47 

Espiritualidade em Crise .......................................................... 49 

A Espiritualidade de Jesus ....................................................... 53 
Os Desafios do Campo Missionário ........................................ 55 
Deus, o Agente Ativo da Obra Missionária ............................. 59 

Definindo Missão ..................................................................... 61 

Missão Transcultural ................................................................ 64 
 

 

 

 

 

 

 
clubedesabedoria.com.br 



 

 

- 3 - 

Contexto Brasileiro de Missões 

"Deus tinha um único Filho e fez dele um missionário" 

David Livingstone 

É notório a todos nós o chamado e o papel do Brasil no 

avanço da propagação do Evangelho em todo o mundo. Não só o 

Brasil, mas da Ásia, África e outros países da América Latina. 

A Europa que outrora fora o centro missionário mundial 

entrou em um declínio espiritual assustador, mudando assim o cenário 

mundial. A Igreja de Cristo está crescendo de forma galopante nos 

países do chamado terceiro mundo. 



 

 

- 4 - 

Patrick Johnstone (The Church Is Bigger Than You 

Think), disse que “existem mais evangélicos no Brasil do que em toda 

Europa”. Considerando a importância da Europa como Berço da 

Reforma Protestante, isso nos traz uma grande tristeza e um peso de 

responsabilidade. 

Mas o que fazer e como fazer se somos uma nação que 

não é predominantemente evangélica, com instabilidade política e 

social que mais precisamos de recursos do que podemos dar e se a 

visão da igreja é mais paroquial do que global? 

Este é o grande calcanhar de Aquiles quando falamos em 

fazer missões ou enviar missionários. 

Segundo a Revista Mission Frontiers, citando estudo feito 

pela World Evangelical Fellowship Mission Comission, os cinco 

principais motivos da frustração no campo missionário são: 

• Treinamento inadequado;  

• Falta de sustento financeiro;  

• Falta de compromisso;  

• Fatores pessoais tais como autoestima, stress e  

• Problemas com colegas.  

Observe que isso é o reflexo do que somos historicamente 

como igreja. Será que estamos preparados para fazer missões? 

De repente, o ponto negativo pode ser também positivo, 

pois o fato de não sermos “igrejas ricas” da Europa motiva a pregar 

para os mais necessitados, entendendo os seus problemas. Uma igreja 

carente pregando aos carentes. 

Precisamos entender qual é a nossa missão como igreja, 

as nossas origem e o nosso chamado como igreja. 
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Missão não é simplesmente um departamento 

problemático de nossas igrejas. Missão faz parte do grande projeto de 

Deus para evangelização do mundo. 

Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome 

do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 

Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho 

mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até à 

consumação dos séculos. Amém! (Mateus 28.19-20) 

 

Não podemos pensar se temos condições ou não de fazê-

la. Fazer missões não é um privilégio, faz parte do propósito divino. 

Paulo disse: 

E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o 

testemunho de Deus... estive convosco em fraqueza, e em 

temor, e em grande tremor. (1 Co 2.1 e 3) 

 

“Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis 

em tudo: na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, 

nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos 

trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na 

longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor 

não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas 

armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por 

desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e 

sendo verdadeiros; como desconhecidos, mas sendo bem 

conhecidos; como morrendo e eis que vivemos; como 

castigados e não mortos; como contristados, mas sempre 

alegres; como pobres, mas enriquecendo a muitos; como nada 

tendo e possuindo tudo.” (2 Coríntios 6.4-10) 

 

Isaías falou sobre o Servo Sofredor: 
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“Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou 

o braço do SENHOR? Porque foi subindo como renovo 

perante ele e como raiz de uma terra seca; não tinha parecer 

nem formosura; e, olhando nós para ele, nenhuma beleza 

víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais 

indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos 

trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, 

era desprezado, e não fizemos dele caso algum.” (Isaías 53.1-

3) 

 

Uma mensagem que parecia absurda e sem sentido para 

os que a ouviam. Imagine o Deus criador de todas as coisas, que 

mostrara sua glória de modo tão poderoso, manifestar uma tão grande 

salvação morrendo daquela forma? A salvação se manifestando 

através da fraqueza. Mas através da fraqueza veio a salvação para 

todos os povos. 

“Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para 

confundir as sábias; e Deus escolheu as coisas fracas deste 

mundo para confundir as fortes.  E Deus escolheu as coisas 

vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são para 

aniquilar as que são; para que nenhuma carne se glorie 

perante ele.” (1 Coríntios 1.27-29) 

 

Missões é saber que eu não posso, mas que Ele pode e 

está no controle de todas as coisas.  

No passado, pregar na Rússia ou na Alemanha era 

completamente inviável. Quem poderia crer que alguns anos atrás, a 

cortina de ferro, viria a baixo e que as portas da Rússia se abririam para 

o Evangelho? Quem acreditava que o Evangelho sobreviveria na China 

comunista após a expulsão de todos os missionários?  
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Mesmo sem recursos ou provisão, devemos crer que Deus 

está chamando a Sua Igreja para missões. 

Entreguemos ao Senhor nossos talentos, recursos e 

energia como reconhecimento de que Ele é soberano e então 

cumpriremos nosso papel no mundo.  

Missões nunca deve ser encarada como um fardo para a 

igreja, mas como uma alegria. Alegria por estar contribuindo para o 

crescimento do Reino. Alegria por estar no centro da vontade de Deus. 

Alegria pela propagação de que a Graça de Deus se fez notória a todos 

os homens. 

A igreja tem crescido e muitos trabalhos tem sido abertos 

graças ao mover do Espírito Santo que tem nos impulsionado pelo 

desejo de compartilhar alegremente as Boas Novas com nossas 

famílias, vizinhos, amigos e parentes.  Pelo simples fato de querer 

alegremente, compartilhar com outros as Boas Novas sem 

constrangimentos, nos leva a ser efetivos em missões.   

Essa nossa fragilidade nos conduz a uma total 

dependência de Deus e uns aos outros, cumprindo a função de Corpo 

de Cristo. O corpo de Cristo vai além das placas denominacionais. 

Quando falamos em missões, falamos de parcerias com obreiros, 

agências e demais estruturas. 

“Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e 

todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é 

Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um 

Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer 

servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito.” (1 

Coríntios 12.12 e 13) 
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Missões em Filipos – Atos 16 

 “E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram 

impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. 

E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas 

o Espírito de Jesus não lho permitiu.” (Atos 16.6 e 7) 

 
Como foi que Deus os impediu? Não há relatos sobre isso, 

apenas especulações. Por quê? Essa é a soberania de Deus que, através 

do Espírito Santo dirige e coordena a obra missionária. É Ele que 

mostra quem vai, como vai e para quem vai pregar o evangelho. 

Estima-se em cerca de meio milhão de gentios em 

Antioquia naquela época e o Espírito Santo não o quis lá. Na Ásia e 

Bitínia também havia muita gente, mas, o Espírito Santo tinha outros 

planos. É o Espírito Santo que, além de vocacionar, capacitar e enviar 

seus obreiros para o campo missionário, vai à frente e prepara com 
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antecedência o coração daqueles que haverão de ouvir a pregação da 

Palavra.  

Vemos em Atos 16 que o objetivo do Espírito Santo 

naquele momento era a Europa, em especial Filipos, cidade da 

Macedônia, primeira do distrito, e colônia (At 16.12).  

Ali nasceria uma igreja abençoada, como disse sua 

"alegria e coroa” (Fp 4.1).  

LÍDIA (ATOS 16.14) 

Pouco sabemos sobre essa personagem bíblica, exceto 

que ela era uma comerciante muito próspera nascida na cidade de 

Tiatira, próximo a Pérgamo, e que era “temente a Deus”.  

Em quase toda sinagoga judaica existiam, além de judeus, 

dois grupos distintos de gentios:  

• Os "prosélitos" - gentios convertidos ao judaísmo. (Os homens 

eram circuncidados, concordavam em obedecer a lei e guardar o 

sábado, faziam peregrinações a Jerusalém, e daí em diante não eram 

mais gentios, e sim judeus). 

• Os "tementes a Deus" - apreciadores da lei e do ensinamento 

judaicos, mas por uma série de razões pessoais achavam por bem não 

se desvincular de suas raízes gentílicas, como os prosélitos, para se 

tornarem judeus. 

Durante a pregação de Paulo, Lídia "escutava" e o seu 

coração foi "aberto" para que atendesse. Deus concedeu a Lídia um 

coração receptivo para compreender coisas espirituais e como 

resultado desta conversão, Deus salvou, pela instrumentalidade de 

Lídia e Paulo toda a sua família (At 16.15). 
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A JOVEM ADIVINHADORA E A SALVAÇÃO DOS PRESOS 

 

Em Atos 16 vemos "uma jovem possessa de espírito adivinhador" (At 

16.16), perturbando por muitos dias os missionários do Senhor, Paulo, 

indignado, expulsou aquele espírito maligno. Isto bastou para que os 

senhores os lançassem no cárcere, mas não sem antes fossem 

açoitados. E na prisão de Filipos que encontramos uma das mais belas 

cenas do testemunho cristão.  

"Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam 

louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão 

escutavam" (At 16.25).  

 

Paulo e Silas orando e cantando louvores a Deus na prisão 

e o terremoto súbito abrindo as portas do cárcere, soltando as cadeias 

de todos, foram os meios utilizados pelo Espírito Santo para salvar 

aqueles prisioneiros. A prova de que eles realmente foram salvos está 

no fato de não fugirem (v28) após o terremoto do verso 26. 

 “Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da 

prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos 

já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: 

Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo 

luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e 

Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é 

necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê 

no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa.” (Atos 

16.27-31) 

 

Diz Marshall: “O Novo Testamento leva a sério a união 

da família, e quando a salvação se oferece ao chefe de um lar, torna-se 

logicamente disponível ao restante do grupo familiar (inclusive 

dependentes e servos) também (cf. Atos 16.15). A oferta, porém, segue 



 

 

- 11 - 

as mesmas condições: devem ouvir a Palavra também (16.32), crer e 

ser batizados; a fé do próprio carcereiro não dá cobertura a todos eles. 

Deus vocacionou, capacitou e enviou Paulo e Silas para a 

obra missionária, foi a frente e abriu o caminho. Esse foi o segredo de 

um ministério bem sucedido e não pode ser diferente em nossos dias. 
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Pentecostes, Um Projeto Missionário 

 “E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões 

religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E, 

correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava 

confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. 

E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos 

outros: Pois quê! Não são galileus todos esses homens que 

estão falando? Como pois os ouvimos, cada um, na nossa 

própria língua em que somos nascidos?” (Atos 2.5-7) 

 

Vamos observar a manifestação sobrenatural do dia de 

Pentecostes na perspectiva missionária.  
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As 3 festas de maior importância para os israelitas eram 

da páscoa, de pentecostes e dos tabernáculos. Todo Israel deveria estar 

presente nestas 3 festas (Ex 23.17; Dt 16.16). Segundo alguns 

historiadores, com o passar do tempo, exigia-se a presença de todos os 

homens de Israel que vivessem dentro de um raio de 32km de 

Jerusalém, a não ser que fossem impedidos por motivo de 

enfermidade. 

Na festa de pentecostes, também chamada de festa das 

semanas, das colheitas ou das primícias, apresentava-se a Deus as 

primícias da colheita do trigo ou da cevada como gratidão a Ele por ter 

dado ao povo a nova e boa terra. Era proclamada como "santa 

convocação", durante a qual nenhum trabalho servil podia ser feito, e 

todo homem israelita era obrigado a estar presente no santuário (Lv 

23.21).  

“Então se levantou Pedro, com os onze; e, erguendo a voz, 

advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes 

de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas 

palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes 

pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre 

é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: E acontecerá 

nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu 

Espírito sobre toda a carne; vossos filhos e vossas filhas 

profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos 

velhos; até sobre os meus servos e sobre as minhas servas 

derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. 

Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais em baixo na 

terra; sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em 

trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso 

dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o 

nome do Senhor será salvo.” (At 2.14-21) 
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Veja a semelhança entre a passagem de Joel 2.28-32 e 

Atos 2.0, Em ambos os casos o Senhor derrama o Espírito Santo sobre 

a comunidade reunida de Israel. No dia de Pentecostes os judeus da 

dispersão estavam reunidos em um só lugar. Pedro afirma que após 

Jesus ressuscitar dos mortos, Ele foi exaltado à direita de Deus e "tendo 

recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes 

e ouvis" (At 2.33). O verbo derramar é o mesmo usado pela “Versão 

dos Setenta” na tradução de "Eu derramarei" de Joel 2.28-32.4. 

 

O contexto mais próximo que se pode ter do dia de 

Pentecostes está em Atos 1: 

“E, comendo com eles, determinou-lhes que não se 

ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa 

do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na 

verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o 

Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que 

estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo 

em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos 

compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela 

sua exclusiva autoridade; mas recebereis poder, ao descer 

sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto 

em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria a até aos 

confins da terra (At 1.4-8). 

 

Porque ficar em Jerusalém? A princípio, Jesus determina 

que eles voltassem para a Galiléia (Mt 28.10; Mc 16.7), onde veriam 

ao Senhor novamente e sairiam do clima tenso que estava em 

Jerusalém devido a morte de Jesus e um princípio de perseguição. 

Haveria um desejo natural de ficar na Galiléia (talvez retornar à antiga 

profissão de pescador – João 21). 

NASCE A IGREJA CRISTÃ 
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Cinquenta dias se passaram entre a morte de Jesus e o dia 

de Pentecostes, conforme havia dito Jesus (At 1.5). 

Um dia já determinado pelo Senhor, onde Jerusalém 

estava lotada (At 2.5).  Segundo Paul E. Pierson (Atos Que Contam, p. 

27), a população de aproximadamente 50.000 habitantes poderia ter 

chegada a aproximadamente 1 milhão de pessoas naqueles dias de 

festa. Em At 2.9 a 11 temos 15 nações relacionadas: 

“Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, 

e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, 

Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos 

(tanto judeus como prosélitos), e cretenses, e árabes, todos os 

temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas 

de Deus.” 

 

Agora a igreja está exposta ao mundo de uma maneira 

clara. O poder do Espírito Santo não foi derramado para deleite 

pessoal, mas para capacitar a igreja para pregar o Evangelho com mais 

ousadia. 

Para o autor do livro de Atos, Lucas, Pentecostes é o 

início da missão mundial da Igreja. Tanto é o seu relato de 

derramamento de poder não está no fim do livro, mas no início. 

Deus derrama do seu Espírito e provoca uma grande 

mudança. Precisamos entender que missão não é uma realização 

simplesmente humana. Os dons do Espírito Santo foram dados para 

cumprir essa missão. 

O Pentecostes completa a criação de uma igreja 

missionária de pessoas apaixonadas por Jesus. O sacerdócio universal 

dos cristãos se inicia ali, chega aos nossos dias e vai até a volta do 

Senhor Jesus. 
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A Lição Missionária de Paulo 

Você já deve ter notado que a maioria dos evangelistas 

não se interessa muito por teologia e a maioria dos teólogos não se 

interessa muito por evangelização. 

Diferente dessa tendência brasileira de bi polarizar o 

assunto encontramos em Paulo uma visão evangelística de um homem 

que não é motivado pelo lucro do evangelho, nem pela autopromoção. 

Suas convicções teológicas eram sua motivação. Paulo 

cria que os últimos dias já começaram. Acreditava que as promessas 
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de Deus vaticinadas no Antigo Testamento se cumpriam na Igreja 

Cristã e que Deus o havia chamado para edificar essa igreja. 

Missão e teologia estavam embrenhadas na alma de 

Paulo. Hora o chamado missionário falava mais forte, hora o chamado 

de Mestre prevalecia. Mas missões e teologia andavam juntos. 

Paulo, além dessas atribuições, era um excelente 

estrategista. Cada evangelização era realizada nas principais cidades 

do império romano, tornando-as posteriormente uma base missionária. 

Por exemplo:  

• Tessalônica, base missionária para a Macedônia;  

• Corinto, base para a província da Acaia;  

• Éfeso a sua base para a Ásia proconsular.  

• A igreja de Roma, base para a evangelização na Espanha.  

Tudo isso tinha um motivo. Ele sabia que não conseguiria 

evangelizar todo o mundo gentílico, mas, através das bases 

missionárias conseguiria atingir as províncias ao redor. Por isso a sua 

pressa em capacitar as pessoas para essa excelente tarefa: 

“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!” (Romanos 10.14) 

 

A visão de Paulo não era de apenas levantar missionários 

para aumentar o número de membros, mas de cuidar do ser humano e 

de suas necessidades (2 Co 8; Gl 2.10). Sua visão era fazer "missão 

integral", termo usado em nossos dias. 
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As Viagens Missionárias de Paulo 

A PRIMEIRA VIAGEM 

Sua primeira jornada missionária, pela direção do 

Espírito Santo e patrocinada pela Igreja de Antioquia, dá-se entre 45 e 

50 DC, quando partem para Selêucia, Paulo, Barnabé e João Marcos, 

indo a seguir para Chipre, terra de Barnabé. 

Por motivo ignorado, João Marcos retorna para casa no 

meio da viagem, seguindo apenas Paulo e Barnabé. 

Gastaríamos muito tempo para contar todos os episódios 

desta viagem: Magos ficando cego, pro cônsul se convertendo, os 
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missionários sendo expulsos e até apedrejados, coxos curados e muitos 

outros milagres 

 A SEGUNDA VIAGEM 

Por volta do ano 50, Paulo realiza a segunda viagem 

missionária (At 15.16). Silas foi o companheiro de Paulo nessa 

segunda viagem. Timóteo une-se a eles em Listra, Surge então a figura 

de Lucas, em caminho para a Europa. Segundo estudiosos, Atos 16 e 

a carta dos filipenses são um belo retrato da sua obra missionária. 

Passando por diversas cidades, chega a Corinto, onde 

ficou dezoito meses e os resultados foram admiráveis (At 18.1-11). A 

missão de Paulo em Corinto foi uma das mais frutíferas da história da 

Igreja Primitiva. 

A TERCEIRA VIAGEM 

Provavelmente em 54 DC., deu início à sua terceira 

viagem missionária, onde atravessou a região da Galácia e da Frígia, 

afim de fortalecer os discípulos (At 18.23) e foi a Éfeso, capital da 

Ásia, onde permaneceu três anos em Éfeso (At 20.31).  

Seu ministério foi notório pela riqueza de instrução (At 

20.18-31), pela realização de milagres (At 19.11,12), pelos resultados 

obtidos, porque todos os que habitavam na Ásia ouviram o evangelho 

(At 19.10). De Éfeso partiu para a Macedônia e depois viajou para a 

Grécia, onde permaneceu três meses (At 20.12). 

ROMA E À ESPANHA 

“Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, 

e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em 
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viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei 

convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de 

haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia” (Rm 

15.23,24). 

 

Esta visita que Paulo se refere não seria para lazer ou 

descanso, mas para exercer o seu ministério missionário, 

estabelecendo ali mais uma base missionária para o Ocidente e 

Espanha (para lá seja por vós encaminhado). 

Paulo disse que já não havia campo de atividade naquela 

região. Não quer dizer que não haviam mais pessoas para serem 

evangelizadas ou que alguém estava impedindo-o de pregar o 

evangelho. 

Paulo simplesmente dizia que cumpriu o propósito divino 

com ele naquela região. Agora outros dariam continuidade. 

Veja que o propósito de Paulo não era apenas visitar 

Roma, mas ser encaminhado para a Espanha. Ele não era um “turista-

missionário”, mas tinha propósitos, objetivos e meios. 

Que Deus nos impulsione a pregar o evangelho como 

Paulo. Ele fazia do evangelho a razão de seu viver e de outras pessoas. 

Paulo é um exemplo fabuloso de compromisso com a verdade do 

evangelho.  
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A Importância da Missiologia 

 Missiologia é o estudo teológico sobre missões. Aqui no 

Brasil, por muito tempo, missões e teologia não caminharam juntas. 

Havia um preconceito muito grande. Alguém já disse que Missões é o 

berço da teologia. 

A igreja nasceu através da missão, não só da grande 

comissão (Ide por todo mundo...), mas do esforço missionário divino, 

enviando seu Filho ao mundo. 

A teologia nasce da necessidade da igreja agora 

implantada. Quando esta nasce os apóstolos tinham dificuldade em 
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orientar os novos convertidos, especialmente os gentios, sobre como 

viver uma vida cristã autêntica. 

“Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os 

gentios, que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se 

abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do 

que é sufocado e do sangue.” (Atos 15.19 e 20) 

 

A teologia nasce da necessidade desta igreja plantada, sob 

o poder do Espírito Santo, de ensinar os rudimentos da fé, refletir 

crítica e sistematicamente sobre si mesma e equipar os seus líderes 

para a obra do ministério. 

Uma visão divorciada entre Missões e Teologia tem sido 

o grande entrave para a formação de uma igreja saudável com a visão 

teológica correta. 

Como resultado disso, as igrejas tem como base a 

estruturação física e manutenção predial a todo e qualquer custo.  

Erroneamente pensa-se que uma igreja saudável é aquela 

que tem o maior número de membros e que tem uma excelente 

estrutura física. Alguém um dia mexeu com minhas estruturas com a 

seguinte pergunta: se a sua igreja fechasse amanhã, qual seria o 

impacto que causaria no seu bairro e na sua comunidade? 

Um outro fator é que as prioridades ministeriais se tornam 

voltadas para dentro, a fim de satisfazer todas as necessidades que 

foram criadas em nome de Deus dentro das estruturas eclesiásticas e 

para-eclesiásticas numa clara perspectiva centrípeta (jogando tudo de 

fora para dentro) tratando apenas das estratégias para manter a 

estrutura. 
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Isso sem falar do grande abismo que se estabelece entre 

pastores e missionários. Ambos não falam a mesma língua. Além do 

que, exige-se um grande preparo teológico para aquele que almeja o 

pastorado, mas daquele que será enviado ao campo missionário, nada. 

Seria interessante que ao longo de nossa caminhada 

estivéssemos avaliando e refletindo sobre a nossa vocação como igreja 

num mundo carente de pessoas sérias que levam a Palavra de Deus. 

“...Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.” 

(João 20.21) 

 

Não estou aqui falando mal da estrutura da igreja, que é 

tão necessária para o bom desempenho do corpo de Cristo. O grande 

desafio do ensino teológico não é simplesmente fazer com que as 

pessoas reflitam criticamente, mas é também o de preparar obreiros em 

geral com visão e habilidades tanto para pastorear numa igreja local 

dentro de sua própria cultura, como em qualquer trabalho dentro de 

uma cultura diversa. 
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Antioquia, Uma Igreja Missionária 

 “Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e 

doutores, a saber: Barnabé, e Simeão, chamado Níger, e 

Lúcio, cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o 

tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse 

o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra 

a que os tenho chamado. Então, jejuando, e orando, e pondo 

sobre eles as mãos, os despediram.” (Atos 13.1-3) 

 

É notória a manifestação do Espírito Santo na Igreja de 

Antioquia, chamando e vocacionando os seus obreiros para a obra 

missionária. 

Devemos tomar cuidado para não confundirmos as 

Antioquias. Há duas na Bíblia (na realidade, ao todo, são 16 
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Antioquias). Da Pisídia, evangelizada por Paulo e da Síria, a qual nos 

referimos no momento, também conhecida como Antioquia do 

Orontes por causa do rio de mesmo nome, era a mais famosa. 

O caráter extraordinário dos cristãos de Antioquia foi 

demonstrado primeiramente no envio de ofertas para a igreja de 

Jerusalém, quando a fome assolou-a (At 11.27-30). Foi em Antioquia 

que os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez como 

“cristãos”. A primeira viagem missionária, de Paulo e Barnabé, partiu 

daqui. 

Através dos seus profetas o Espírito Santo se comunicava 

com a igreja.  

“Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho 

chamado.” (Atos 13.2) 

 

No original, a palavra é "Separai-me agora" que pode ser 

traduzida também como "agora mesmo", "já", "neste momento", 

"imediatamente". Podemos entender a urgência do chamado 

missionário. Deus escolheu, no meio de tantos mestres e profetas a 

Paulo e Barnabé. A isso chamamos de soberania divina. Deus escolhe 

e capacita a quem ele quer. 

Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos 

nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto 

permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes 

ao Pai ele vos conceda. (João 15.16) 

 

O Espírito Santo separou os melhores membros daquela 

igreja. E Ele sempre vai pedir o melhor para missões. Se não é o melhor 

que a igreja manda para o campo, então não é o enviado do Espírito. 

Missões não é uma alternativa de trabalho para quem fracassou no 

ministério. 
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A Igreja de Antioquia passaria a ser oficialmente o portal 

da missão entre os gentios. Uma igreja só pode ser verdadeiramente 

missionária se for verdadeiramente adoradora. Talvez um dos piores 

males que têm assolado, dividido e enfraquecido a igreja seja os 

debates em torno da prioridade da igreja.  

A discussão não é se a igreja deve adorar ou evangelizar, 

mas sim, o que deve ser considerado em primeiro lugar. É preciso ter 

paixão pelos perdidos e obedecer ao ide de Jesus. 

“E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito 

Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho 

chamado. Então, jejuando, e orando, e pondo sobre eles as mãos, os 

despediram.” (Atos 13.2-3) 

Oração é a essência da obra missionária. Quando o 

Espírito Santo ordenou que a igreja de Antioquia separasse Paulo e 

Barnabé, a igreja estava em oração.  

A igreja de Antioquia era uma igreja de oração e que fazia 

da oração a base de sua missão. Paulo foi influenciado por essa igreja. 

Ele se tornou um homem de muita oração, jejum e um exímio 

fomentador de missões.   
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Antioquia Ouve a Voz do Espírito Santo 

Essa igreja era uma igreja sensível à voz do Espírito. Ela 

ouviu e obedeceu. O Espírito Santo continua falando e ouvimos a Sua 

voz, mas lamentavelmente este "ouvir" nem sempre tem sido traduzido 

em termos de "obediência". O Espírito Santo falou e a igreja de 

Antioquia imediatamente enviou a Paulo e Barnabé.  

Eis aí a voz do Espírito que muitas vezes tem sido 

ignorada pela igreja dos nossos dias. A igreja no mundo e para o 

mundo, é nisso que Deus espera ser ouvido e obedecido. 

A maior expressão dessa obediência é estar no mundo 

para ouvir o mundo. E o que significa ouvir o mundo? John Stott 

responde: "O mundo de hoje está repleto de clamores que refletem ira, 
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frustração e sofrimento. Mas muitas vezes nós nos fazemos de surdos 

diante dessas vozes de angústia". 

Ouvir o sofrimento dos pobres, dos famintos, dos 

despossuídos e dos oprimidos. Ouvir os clamores e os suspiros de um 

povo que precisa de salvação. 

"O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e 

não será ouvido." (Provérbios 21.13) 

 

Se ouvirmos a voz do Espírito, com certeza ouviremos a 

voz dos que precisam ser ouvidos. Uma igreja missionária é igreja 

compromissada com os missionários. O que determina se uma igreja é 

ou não missionária é o seu compromisso com os missionários. Este 

compromisso mostrará até onde a igreja está engajada em missões e, 

principalmente, até onde ela tem sido obediente à voz do Espírito de 

Deus.  

Antioquia era uma igreja de compromissos. 

Compromisso com Deus, compromisso com missões, com os 

missionários, com os pobres e necessitados. 

“Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e 

doutores, a saber: Barnabé... Simeão... Lúcio... Manaém... e 

Saulo.” (Atos 13.1) 

 

A igreja não era formada apenas por profetas e mestres. 

Todos estavam compromissados com a obra missionária.  

“E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido 

recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam 

cumprido. E, quando chegaram e reuniram a igreja, 
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relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como 

abrira aos gentios a porta da fé.” (Atos 14.26 e 27) 

 
Ao contrário do que muitos pensam e acreditam, a 

imposição de mãos dos outros 3 profetas e mestres não era uma 

capacitação ministerial para cumprirem o chamado missionário. Veja 

as palavras de Paulo: 

“Paulo, apóstolo (não da parte dos homens, nem por homem 

algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou 

dos mortos)” (Gálatas 1.1) 

 

A imposição de mãos era a confirmação de que aqueles 

homens não estavam saindo por vontade própria ou por rebeldia. Eles 

estavam debaixo da cobertura espiritual daquela igreja.  

Apesar das palavras de Paulo em Gálatas, mesmo 

entendendo que seu chamado não é humano, o Apóstolo entendia o 

que é autoridade espiritual. 

Um exemplo disso é o retorno deles a Antioquia para 

testemunhar as obras de Deus no campo missionário. 

“E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido 

recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam 

cumprido.” (Atos 14.26) 

 

Veja que atmosfera de adoração. Uma saída debaixo de 

jejum e oração com as bênçãos divinas. 

Eles foram “recomendados à graça de Deus”. Isso nos 

inspira a entender que havia uma aliança, um pacto, um vínculo 

missionário. Os missionários estavam debaixo da cobertura da igreja e 

a igreja era coparticipante do ministério. 



 

 

- 30 - 

Muitos não entendem o que é estar debaixo de uma 

cobertura espiritual e saem à revelia “fazendo a obra”. Revelia é um 

termo jurídico que se atribui ao revel (aquele que não se submete, que 

não acata ordem estabelecida; rebelde, insurgente). 

Um ministério bem sucedido segue os princípios divinos. 

Paulo saiu com as bênçãos divinas, com a bênção da igreja e cumpriu 

cabalmente os propósitos divinos. 
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Comprometidos com Missão 

Aqui encontramos 3 pessoas distintas unificadas em um 

propósito: A igreja, os missionários e o Espírito Santo. O propósito: 

ouvir o clamor dos povos e atender à essa necessidade apresentando 

Cristo como Senhor. 

Você percebeu que os missionários não foram jogados no 

campo, como acontece com muitas igrejas nos dias atuais? Nem foram 

esquecidos no campo missionário, nem muito menos foi passada a 

responsabilidade para Jerusalém (supostamente seria a igreja sede nos 

nossos dias). Alguém poderia dizer: Vai viajar de novo? E de novo? 

Tá muito pesado, vamos passar para alguma junta missionária. 
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Encontramos também o compromisso dos missionários 

que voltavam para sua base para testemunharem suas experiências e 

fortalecer a fé dos que os enviaram. 

Eles não eram daqueles que só entravam em contato 

quando o dinheiro acabara.  

Hoje temos as agências missionárias fazendo o papel que 

deveria ser da igreja. 

O papel das agências missionárias é importantíssimo. É 

através delas que acontece toda a logística da capacitação e envio dos 

missionários. Não há aqui nenhum desejo de rebaixar ou menosprezar 

o papel delas. 

Edison Queiroz, em A Igreja Local e Missões, destaca 

muito bem alguns pontos que evidenciam a importância de uma 

agência missionária. Diz ele: "Há inúmeras dificuldades para o envio 

de um missionário. Precisa haver contatos com outras agências 

missionárias, com autoridades governamentais, emissão de vistos de 

entrada e permanência, câmbio e envio de dinheiro, orientação quanto 

aos relacionamentos no campo com igrejas, governo e outras agências 

e avaliação in loco do andamento do trabalho. Todas estas tarefas são 

difíceis para a igreja. Daí, a importâncias das juntas e organizações 

missionárias" 

O que quero dizer é que as agências estão forçosamente 

fazendo o papel que é da igreja. Sendo obrigada a ir além do papel da 

igreja.  

Já afirmou Carlos Del Pino, em “A Importância da Igreja 

Local em Missões e a Igreja Brasileira”: Um grande número de igrejas 

espalhadas por este nosso Brasil precisa ver-se como vocacionadas por 

Deus para exercerem a tarefa missionária como um fator de peso em 
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seu ministério. Precisa ver-se como a força missionária de Deus nesse 

mundo e em nosso país. 

Como igreja local, precisamos receber a visão 

missionária, compreende-la e assumir o seu papel, entendendo 

biblicamente o propósito divino, bem como suas batalhas espirituais e 

financeiras. 

Essa responsabilidade é intransferível. 

O que temos visto é a igreja se alegrando como alguém 

do seu meio que sentiu o chamado missionário. Ela ora, chora, se 

alegra, faz um culto de ações de graça e diz: vai com Deus. 

E quando chega o momento de assumir o compromisso 

financeiro com missões, ela se silencia, como se isso não fosse seu 

problema. 

A igreja é a principal agência missionária da face da terra. 

Deve orar e fazer disso a sua obstinação. Entendendo que, ou somos o 

campo missionário, que evangeliza e sai às ruas e ao mundo, ou somos 

a base missionária, que trabalha para realizar a obra. 

Missão é o antônimo de omissão. Ambas nunca 

caminharão juntas. 
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O Sustento Espiritual do Missionário 

 "E orai em todo o tempo com toda oração e súplica no 

Espírito. Vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por 

todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada, 

no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para com 

intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho," (Efésios 

6:18-19) 

 

É inegável a existência de uma batalha espiritual. Uma 

guerra travada no reino espiritual. Principados e potestades. Hostes 

espirituais da maldade, como diz a Palavra de Deus. 

“Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais 

estar firmes contra as astutas ciladas do diabo; 

porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, 

contra os principados, contra as potestades, contra os 
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príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais 

da maldade, nos lugares celestiais. 

Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais 

resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.” 

(Efésios 6.11-13) 

 

Por isso o apóstolo Paulo, já experiente no trabalho e na 

labuta ministerial, como missionário, exorta a Igreja de Éfeso sobre a 

necessidade de se revestir de toda armadura de Deus, na batalha contra 

o mal.  

Paulo expressa que nossa luta não é contra a carne ou 

sangue, ou seja, não é contra pessoas, nem contra os regimes políticos 

ou religiosos que governam países, dificultando a penetração do 

evangelho em terras distantes, nem tão pouco contra os partidos mais 

de esquerda que sonham com um país mais justo para aqueles que 

sofrem com o trabalho duro sem contudo gozar dos benefícios do seu 

suor.  

Paulo não nega a existência de Satanás e suas hostes, 

principados e potestades que agem neste mundo poderosamente contra 

toda a humanidade, armando ciladas e tornando os homens cegos para 

não contemplarem a glória de Deus. Ele sabe que tais demônios são os 

que privam as pessoas de experimentarem realmente o propósito 

principal de sua existência que é viver uma vida em Cristo, para a 

glória de Deus 

“Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas; glória, 

pois, a ele eternamente. Amém!” (Romanos 11.36) 

 

“Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer 

coisa, fazei tudo para a glória de Deus.” (1 Coríntios 10.31)  
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“Guiar-me-ás com o teu conselho e, depois, me receberás em 

glória.  

A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem 

eu deseje além de ti. 

A minha carne e o meu coração desfalecem; mas Deus é a 

fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre.” 

(Salmo 73.24-26) 

 

“para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu, 

em ti; que também eles sejam um em nós, para que o mundo 

creia que tu me enviaste. 

E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, 

como nós somos um. 

Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em 

unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a 

mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim.” 

(João 17.21-23)
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Autoridade Espiritual 

A palavra de Deus nos revela como nosso mundo está 

tomado por manifestações malignas, como por exemplo quando se 

refere ao evangelho encoberto, dizendo:  

"Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que 

se perdem está encoberto, nos quais o deus deste século cegou 

o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça 

a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de 

Deus." (2 Coríntios 4.3-4) 

 

É o que ocorre com a humanidade sem Cristo, vivendo 

debaixo do jugo maligno, sem salvação e vida eterna: 
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“E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, 

em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, 

segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, 

agora, opera nos filhos da desobediência; 

entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos 

desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos 

pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como os 

outros também.” (Efésios 2.1-3) 

 

O diabo, como inimigo de nossas almas, tem armado 

ciladas ao longo dos séculos a fim de que os homens não venham a 

conhecer o evangelho de Cristo. Ele tem se embrenhado entre as 

nações construindo fortalezas, laços, sofismas, teias para dificultar o 

conhecimento da glória de Deus. 

É nosso dever interceder ao "Pai das luzes em quem não 

há mudança nem sombra de variação" (Tiago 1:17), que mude a 

história e traga salvação às nações espalhadas por toda Terra. 

"Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins 

da terra por tua possessão." (Salmo 2:8) 

 

Neste exato momento, milhares de pessoas estão 

morrendo em toda Terra sem conhecer a Jesus como seu Salvador. O 

inimigo está ceifando vida e levando-as ao inferno. 

Em contrapartida, as autoridades governamentais tem 

dificultado a penetração de missionários evangélicos nas tribos 

indígenas que nunca ouviram falar de Jesus. 

Observe o grande caos mundial de um Planeta sem Cristo: 
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• Milhões de Indianos presos nas garras do Hinduísmo, 

adorando a criatura em vez do Criador; 

• Nações inteiras em todo o mundo se tornando Islâmicas, 

fechando as portas para qualquer perspectiva de liberdade 

religiosa; 

• Alguns países europeus considerados cristãos e que no 

passado mudaram o curso da história com a pregação da 

Palavra de Deus vivendo hoje na indiferença 

• Uma grande multidão está vagando sem contudo achar 

resposta para a sua necessidade de serem aceitos por Deus 

e de se relacionarem pessoalmente com o Criador.  

Estas são algumas situações que nós, como cristãos, só 

podemos responder a luz da Palavra de Deus que nos mostra esta 

grande realidade espiritual de que "o mundo inteiro jaz no maligno". I 

João 5:19. 

Por isso a convocação de Paulo à toda igreja para a 

oração: 

"E orai em todo o tempo com toda oração e súplica no 

Espírito. Vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por 

todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada, 

no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para com 

intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho," (Efésios 

6:18-19) 

 

E também colocando a necessidade do revestimento 

divino para vencer as batalhas travadas no reino espiritual: 

Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais 

resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. 

Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a 

verdade, e vestida a couraça da justiça, 
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e calçados os pés na preparação do evangelho da paz; 

tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis 

apagar todos os dardos inflamados do maligno. 

Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, 

que é a palavra de Deus” (Efésios 6.13-17) 

 

Oração e revestimento. Duas grandes necessidades da 

obra missionária. Não tem como separá-los. 

Lembrando que são dois grupos distintos: Paulo (o 

enviado) e a igreja (a base). Ambos precisam de revestimento, orações 

e súplicas.  

O Apóstolo sabia o que é estar na frente do campo de 

batalha.  

Seu pedido não era pelo desejo de libertação da cadeia, 

mas porque sabia que possuía a grande responsabilidade de levar aos 

homens o evangelho da salvação eterna que lhe foi confiado pelo 

próprio Deus e por isso necessitava de sabedoria e porque precisava de 

intrepidez para anunciar com poder este mesmo evangelho conforme 

o desígnio de Deus.  

Devemos lembrar que em todo e qualquer momento de 

aflição, a melhor solução é a oração. Os discípulos assim faziam 

também: 

“Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede 

aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, 

enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam 

sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. 
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E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam 

reunidos; e todos foram cheios do Espírito Santo e 

anunciavam com ousadia a palavra de Deus.” (Atos 4.29-31) 

 

É interessante observar que a oração dos discípulos não 

era pelo seu próprio sucesso, nem para ficarem livres das prisões, dos 

perigos ou dos sofrimentos, mas oravam para que lhes fosse dada 

intrepidez na proclamação do evangelho de Cristo. 

Muitos homens e mulheres que tem sido enviados com 

uma missão se acham carentes de cobertura espiritual. Aliás, isso é 

uma grande deficiência em nossas igrejas na atualidade. Precisamos de 

orientação, de cobertura espiritual, de alguém que ore e chore por nós. 

Esta missão pertence a todos nós como Igreja de Cristo e 

ao nos unirmos em oração com estas pessoas estamos garantindo 

vitória e unidade, na tarefa de guerrear contra as trevas e saquear o 

exército inimigo, libertando os que estão cativos. 

“E trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por 

presente ao SENHOR, sobre cavalos, e em carros, e em 

liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo 

monte, a Jerusalém, diz o SENHOR, como quando os filhos de 

Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à Casa do 

SENHOR.” (Isaías 66:20)  

 

Se entendermos que todos nós somos um em Cristo Jesus, 

então entenderemos que aqueles que estão no campo também fazem 

parte de nós. São soldados do mesmo exército que nós somos, eles 

estão na frente de batalha, lutam onde o conflito está se dando de modo 

mais acentuado.  

Muitas vezes cercados em território inimigo, sentem-se 

sozinhos, algumas vezes desanimados, estão batalhando diariamente e 
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diretamente no território do inimigo e precisam do apoio de outros 

batalhões do seu exército para ajudá-los nos momentos mais críticos 

de suas atividades. 

Somos convocados a tomar parte dessa obra como Corpo 

de Cristo, cada crente, cada membro sem exceção. 

Somos convocados a tomar parte nesta obra de 

intercessão por todos os missionários, nossos representantes no campo 

de batalha.  

“Perseverai na oração, velando nela com ações de graça. 

Orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a 

porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo 

qual estou preso. Orai para que o manifeste como devo fazer.” 

(Colossenses 4:2-4) 
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O Sustento Financeiro do Missionário 

As igrejas do Leste Europeu foram muito vigiadas 

durante o regime comunista. Não tinham a liberdade para fazer 

missões. Na maioria dos casos era uma questão de sobrevivência. Tudo 

era controlado pelos agentes do Governo, inclusive as finanças. Na 

União Soviética os pastores não podiam receber salário das igrejas. 

Ganhavam seu sustento trabalhando para o sistema vigente. Assim, 

tinham que dividir o seu tempo entre o serviço secular e o ministério 

da palavra.  

O que arrecadavam através das ofertas regulares era 

suficiente para cobrir as despesas gerais da congregação e a ajuda aos 

pobres. A entrega de dízimos não era praticada nem ensinada e 

incentivada pelos líderes. A construção de templos (quando, pela graça 
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de Deus, recebiam autorização do Governo), era através dos próprios 

membros pelo sistema de mutirões.  

Com a queda do comunismo vieram os tempos da 

liberdade. As igrejas então tiveram que assumir novos desafios que 

implicavam em encargos financeiros. As agências missionárias de todo 

mundo focalizaram a Europa Oriental e começaram a enviar centenas 

de missionários, a sustentar obreiros da terra, a construir templos e 

seminários e a financiar vários projetos.  

Contudo, com o passar do tempo, os recursos vindo dos 

países ocidentais começaram a diminuir. Um dos motivos é que o foco 

de missões mundiais foi direcionado para os povos não-alcançados, 

principalmente os muçulmanos. Vale salientar que no Leste Europeu 

são os muitos povos que ainda não foram alcançados e há, inclusive, 

uma grande população muçulmana, como é o caso da Albânia, 

Macedônia, das ex-repúblicas soviéticas e regiões autônomas da 

Rússia.  

Países como a Romênia, Moldávia, Ucrânia e Rússia 

representam um grande potencial missionário. Eles poderão enviar, 

nos próximos anos, um grande número de missionários ao redor do 

mundo. Para que isto aconteça as igrejas precisam se despertar para 

missões e se tornarem liberais em contribuir para esta obra. 

BASE BÍBLICA DA PARCERIA NA OBRA MISSIONÁRIA 

“Ora, muito me regozijei no Senhor por, finalmente, reviver a 

vossa lembrança de mim; pois já vos tínheis lembrado, mas 

não tínheis tido oportunidade. 

Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a 

contentar-me com o que tenho. 

Sei estar abatido e sei também ter abundância; em toda a 

maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter 
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fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a 

padecer necessidade. 

Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 

Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. 

E bem sabeis também vós, ó filipenses, que, no princípio do 

evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja 

comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós 

somente. 

Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário 

a Tessalônica. 

Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a 

vossa conta. 

Mas bastante tenho recebido e tenho abundância; cheio estou, 

depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi 

enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e 

aprazível a Deus. 

O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as 

vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. (Filipenses 

4.10-19) 

 

Pastor Hernandes Dias Lopes diz que “A igreja precisa 

cuidar do obreiro e não apenas da obra. A igreja demonstra cuidado 

com o obreiro na medida que lhe dá suporte financeiro para realizar a 

obra. Todos os recursos para a realização da obra de Deus já foram 

providenciados; estão nas mãos dos crentes.” 

Paulo não recebeu salário de algumas igrejas para 

proteger-se dos críticos de plantão que tentavam distorcer suas 

motivações e atacar seu apostolado. Por outro lado, algumas igrejas, 

como a igreja de Corinto, deixaram de pagar o que lhe era devido, 

precisando das igrejas da Macedônia, inclusive da igreja de Filipos, 

enviar-lhe sustento enquanto ele trabalhava em Corinto (2Co 8.8,9; 

12.13).  
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De forma particular a igreja de Filipos deu suporte 

financeiro a Paulo, mesmo quando estava ainda na região da 

Macedônia, no início do processo de evangelização da Europa (4.16). 

A igreja de Filipos jamais teve falta de interesse de ajudar 

o apóstolo; teve sim, circunstâncias desfavoráveis para fazê-lo. Hoje, 

muitas igrejas têm oportunidade para ajudar os missionários, mas falta-

lhes interesse. 

A sustentação financeira aos missionários precisa ser 

sistemática, pois as necessidades dos obreiros são diárias. Não é 

suficiente enviar ofertas esporádicas. A contribuição precisa ser 

metódica, suficiente e contínua. 

A igreja de Filipos não ofertava com pesar nem por 

constrangimento. Ela fazia da oferta ao apóstolo um culto a Deus. Ela 

enviava o sustento de Paulo com alegria tal como se estivesse 

oferecendo a Deus um sacrifício aceitável e aprazível. A contribuição 

missionária era um ritual de consagração, um tributo de louvor a Deus 

feito com efusiva alegria e, uma liturgia que subia ao céu como um 

aroma suave e agradável a Deus. 

William Barclay diz que o apóstolo usa palavras que 

fazem do dom dos filipenses não um presente para Paulo, mas um 

sacrifício para Deus. A alegria de Paulo em receber oferta não está no 

que esta significava para ele, mas no que significava para eles. Não 

que Paulo deixasse de apreciar o valor do dom em seu favor, nem que 

ele desestimulasse o que eles faziam por ele; mas o que mais o alegrava 

é que esse mesmo dom era uma oferta agradável a Deus. 

William Hendriksen comentando esta passagem, escreve: 

Paulo não poderia ter tributado melhor louvor aos doadores. Os 

donativos são “aroma de suave perfume”, uma oferenda apresentada a 

Deus, grata e muito agradável a ele.  
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Algumas Ofertas de Gratidão 

• Abel  

“E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e 

da sua gordura; e atentou o SENHOR para Abel e para a sua 

oferta.” (Gn 4.4) 

 

• Noé  

“E o SENHOR cheirou o suave cheiro e disse o SENHOR em 

seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por 

causa do homem, porque a imaginação do coração do homem 

é má desde a sua meninice; nem tornarei mais a ferir todo 

vivente, como fiz.” (Gn 8.21) 
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• Os israelitas quando no estado de ânimo correto 

apresentavam seus holocaustos  

Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água; 

e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar; holocausto é, 

oferta queimada, de cheiro suave ao SENHOR.  

Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água; e o 

sacerdote tudo isto oferecerá e o queimará sobre o altar; 

holocausto é, oferta queimada, de cheiro suave ao SENHOR. 

 e fendê-la-á com as suas asas, porém não a partirá; e o 

sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está 

no fogo; holocausto é, oferta queimada, de cheiro suave ao 

SENHOR. 

 (Lv 1.9,13,17) 

 

• dos cristãos ao dedicar suas vidas a Deus  

Porque para Deus somos o bom cheiro 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. (2 Co 2.15,16) 

 

• Cristo 

e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou 

a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro 

suave. (Ef 5.2).  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 49 - 

Espiritualidade em Crise 

"Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-

os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-

os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado..." 

Mt 28:19-20. 

 

Este é o versículo que chamamos de “A Grande 

Comissão”. Muito mais que um chamado, uma convocação divina, 

onde Jesus ordena que a igreja seja missionária, por que se não for 

assim a igreja estará fora dos planos de Deus.  

Esse é um grande termômetro da espiritualidade da igreja: 

sua visão com respeito a missões. 

Muitas igrejas atualmente são frias, sem amor, com um 

evangelho estático, afastadas dos planos de Deus, com uma miopia 

missionária pois não enxergam a necessidade do mundo de receber o 
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evangelho. Enxergam somente suas próprias necessidades, seus 

problemas, seus sonhos. São egoístas, não amam as almas perdidas, 

estão em crise, vivem sem uma espiritualidade salvífica e missionária. 

Isso porque a igreja da atualidade está vivendo uma crise 

teológica.  

Muitas pessoas não conhecem verdadeiramente a Deus. 

Cantam e adoram um deus criado por suas mentes, desconhecem o 

caráter missionário do verdadeiro Deus. Não entendem o Calvário 

como palco da maior missão da história.  

Falta, em muitas pessoas a fome e o amor à Palavra de 

Deus. A igreja carece de teologia (conhecimento de Deus). 

A igreja vive também uma grande crise de identidade. 

Cristãos não sabem por que são cristãos. Foram remidos 

por Cristo, selados pelo Espírito Santo, vivem dentro da igreja, porém 

não sabem o que fazer enquanto filhos de Deus.  

Veja o que diz o Apóstolo Pedro: 

“Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação 

santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes 

daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa 

luz;” (2 Pedro 2.9) 

 

A igreja precisa ter consciência de sua identidade 

missionária.  

Essas crises tem transformado as igrejas em um lugar 

onde as pessoas se dizem salvas, mas estão perdidas dentro de sua 
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própria salvação pois não estão no mundo nem dentro dos planos de 

Deus.  

Não há melhor exemplo bíblico para demonstrar a missão 

como fruto de uma verdadeira espiritualidade do que o próprio Jesus. 

Ele revelou ao mundo o que é uma espiritualidade missionária. 

Jesus tinha uma missão. Pregou, viveu, morreu e 

ressuscitou por ela: para revelar seu amor e perdão aos homens 

perdidos. 

Deus demonstra o Seu caráter missionário em Adão 

quando vai atrás dele e chama-o mesmo caído. 

Jesus falando do seu ministério missionário e do 

propósito divino para a igreja disse: 

“...É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, 

e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e 

ressuscite ao terceiro dia. 

E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si 

mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. 

Porque qualquer que quiser salvar a sua vida perdê-la-á; mas 

qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida a salvará.” 

(João 9.22-24) 

 

As palavras do Mestre são profundas demais. Ele 

expressa pleno conhecimento do seu sofrimento, rejeição e morte. E 

então passa a falar sobre a igreja: “se alguém quer... negue-se a si 

mesmo.” 

O que é esse negar? Negar a sua própria vontade para 

fazer a vontade de Deus. Negar o seu ego para viver uma vida 
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Cristocêntrica. Negar os seus projetos para viver o projeto de Deus. 

Passar pelo Calvário, seguir Jesus em Seu esvaziamento  

De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve 

também em Cristo Jesus, 

 que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser 

igual a Deus. 

Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, 

fazendo-se semelhante aos homens; 

e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo 

obediente até à morte e morte de cruz.”  (Filipenses 2:5-8) 
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A Espiritualidade de Jesus 

A espiritualidade de Jesus era bem diferente dos dias de 

hoje. 

A espiritualidade de Jesus 

Não apenas celestial Mas também terrena 

Não apenas de oração Mas de ação 

Não apenas se encher do Espírito Mas compartilhar aos homens 

Não isolada, no monte Mas na comunidade, com os pecadores 

 

A verdadeira espiritualidade está no compromisso de 

viver em Cristo e proclamar o Reino de Deus através da nossa vida. 
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Atuar na sociedade como cidadão também é tarefa dos 

filhos de Deus, ou seja, fazer missões não é somente ir falar da 

salvação mas também fazer obras sociais e procurar fazer diferença no 

mundo em que vivemos. 

Deus nos chamou para influenciarmos esta terra através 

da religião, cultura, música, arte, política, comunicação e muito mais. 

Para que a prática de espiritualidade seja efetiva é preciso 

uma espiritualidade coletiva expressa em comunidade. 

Toda a igreja orando pelos países, missionários e 

organizações missionárias e contribuindo para o sustento dessas 

missões. 

Ricardo Gondim descreve de forma clara e objetiva como 

está a espiritualidade da igreja de hoje: "A espiritualidade dos dias de 

hoje é narcisista. As pessoas querem o melhor para si e buscam a Deus 

para crescer e progredir, não para glorificá-Lo. É uma espiritualidade 

que não desemboca em MISSÃO, mas se contenta com a experiência 

em si" 

Temos hoje um evangelho antropocêntrico, onde o que é 

valorizado são as experiências e não a vivência. A visão da 

necessidade do mundo em conhecer a Cristo fica encoberta pelo 

egoísmo dos próprios crentes. Muitas pessoas, espalhadas por todo o 

mundo continuam morrendo sem conhecer Jesus. 

"A seara é grande mas os trabalhadores são poucos" (Mateus 

9:37) 

 

Que Deus ajude Seu povo a viver de fato, uma 

espiritualidade missionária! 
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Os Desafios do Campo Missionário 

 “E falou o SENHOR a Moisés, dizendo: 

Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar 

aos filhos de Israel; de cada tribo de seus pais enviareis um 

homem, sendo cada qual maioral entre eles. 

Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-

lhes: Subi por aqui para a banda do sul e subi à montanha; 

e vede que terra é, e o povo que nela habita; se é forte ou 

fraco; se pouco ou muito; 

e qual é a terra em que habita, se boa ou má; e quais são as 

cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. 



 

 

- 56 - 

Também qual é a terra, se grossa ou magra; se nela há árvores 

ou não; e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram 

aqueles dias os dias das primícias das uvas.” 

(Números 13.1, 2, 17-20) 

 

Doze espias foram enviados por Moisés a Canaã para 

relatar sobre aquela região de modo que os planos de conquista fossem 

elaborados. Dez dos 12 espias trouxeram notícias boas e notícias ruins.  

"Fomos à terra a que nos enviaste. Ela verdadeiramente mana 

leite e mel! Este é o seu fruto. Mas o povo que habita nessa 

terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muitos grandes. 

Também vimos ali os filhos de Enaque" (Números 13.27, 28) 

 

 "filhos de Enaque", ou seja, gigantes. Os israelitas 

ficaram assustados e se amedrontaram: 

“Não poderemos atacar aquele povo; é mais forte do que nós” 

(Nm 13.31) 

 

Eles fizeram o povo de Israel acreditar no desanimador 

relato e querer voltar ao suposto conforto do Egito.  

“Por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à 

espada, e para que nossas mulheres e crianças sejam por 

presa?" Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? 

E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos 

ao Egito." (Nm 14.3 e 4) 

 

Mas haviam outros dois espias com uma visão diferente, 

Josué e Calebe. Estes falaram à congregação e pronunciaram uma 

extraordinária declaração: 
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“A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito 

boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar 

nessa terra, e no-la dará. Tão-somente não sejais rebeldes 

contra o SENHOR e não temais o povo desta terra, porquanto 

são eles nosso pão; retirou-se deles o seu amparo, e o 

SENHOR é conosco; não os temais.” (Nm 14.7-9) 

  

“Se Deus se agradar”. Como pode Deus se agradar de nós, 

tão pecadores que somos? (Rm 3.23). Somos pecadores e nada temos 

em nós que nos faça merecedores da misericórdia divina. O único fator 

relevante que faz com que Deus se agrade de nós é a graça divina 

através de Jesus Cristo. 

"Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o 

qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas 

regiões celestiais em Cristo. Pois nos elegeu nele antes da 

fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis 

diante dele. Em amor nos predestinou para sermos filhos de 

adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o 

beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, 

a qual nos deu gratuitamente no Amado" (Efésios 1.3-6) 

 

Josué e Calebe complementam com a seguinte frase: 

“Tão-somente não sejais rebeldes contra o SENHOR e não temais o 

povo desta terra, porquanto são eles nosso pão;” (v. 9).  

Vemos mais 2 itens que garantiriam a entrada terra 

prometida: Obediência e Confiança. 

Assim também devemos ter isso em mente quando 

entendermos o nosso papel como igreja missionária de Cristo. 

Há uma nação para ser salva, um país para ser 

evangelizado. O Brasil é uma terra que mana leite e mel. Uma terra 
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maravilhosa, que tudo que se planta, dá. Uma biodiversidade 

tremenda. Uma multicultura espetacular.  

Mas também temos gigantes. Inimigos, opositores ao 

evangelho do Reino. Discriminação, perigos, acepção de pessoas, 

religiosidade, politicagem entre os próprios irmãos, diferenças 

dogmáticas e doutrinárias. A vergonha, a timidez, a insegurança, 

enfim... Os nossos gigantes. 

Como vencê-los? Confiando na graça de Deus, confiando 

em Deus, sendo obedientes a Deus e não temendo os gigantes. 

“retirou-se deles o seu amparo, e o SENHOR é conosco; não 

os temais.” (v.9) 



 

 

- 59 - 

Deus, o Agente Ativo da Obra 
Missionária 

 “E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, 

para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim” (Mt 

24.14)  

 

Que obra missionária tem a sua origem no próprio Deus, 

isso já sabemos. Deus é o autor da missão de resgatar o homem caído 

do pecado. Para isso, Deus e o Espírito Santo enviam o Filho (Jesus). 

O Filho, por sua vez morre, ressuscita e volta ao Pai. 

Agora ambos, Pai e Filho, enviam ao Espírito Santo. O Espírito 

capacita a igreja e a Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo), enviam a 

igreja para a tarefa da “Grande Comissão”. 
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Espero que percebamos que a igreja não é o alvo, o 

objetivo final. Não. O Alvo é o mundo. Também não é o ponto de 

partida, a autora, a origem, o principiador da missão. A origem está em 

Deus. 

A igreja não é o agente de transformação do mundo, ela é 

o instrumento que Deus usa para alcançar o mundo. É através da igreja 

que Deus operacionaliza Sua missão de amor ao mundo. 

Ela é uma atividade de Deus na qual a igreja tem o 

privilégio de poder participar. Deus conta com homens e mulheres que 

o amam para serem testemunhas de Cristo a todos os povos através dos 

tempos. Esse é um ministério do qual a igreja tem o privilégio de poder 

participar. 

“será pregado este evangelho do reino por todo o mundo” (v. 

14) 

Jesus profetizou que o Seu evangelho será pregado por 

todo o mundo. Mas Jesus só tinha 12 discípulos e 1 iria traí-lo, como 

ele bem sabia, pelo Espírito. 

Como alcançar o mundo todo com 11 pessoas? A profecia 

de Mateus 24.14 não está condicionada à vontade humana. Sendo 

assim, não tem sentido a pergunta que às vezes se faz: "Então, se não 

pregarmos o evangelho Cristo não voltará?". A vinda de Cristo não 

está condicionada a nossa boa ou má vontade em se pregar o 

evangelho. Cristo virá depois que o evangelho for pregado a todas as 

nações porque Ele disse que assim será.  

"É preciso que se note que esta profecia não proclama a 

aceitação universal da mensagem de Cristo, mas tão-somente que a 

mensagem será largamente divulgada" (Champlin). 
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Definindo Missão 

 No latim - O vocábulo "missão", do latim "missio", é 

derivado do verbo "mittere", que significa "enviar, mandar embora". 

Estes vocábulos correspondem ao verbo "pêmpou" no grego, que 

significa simplesmente "enviar". É importante salientar que o uso deste 

vocábulo latino na esfera teológica é uma herança do catolicismo 

romano, que tem como fonte principal de consulta e doutrina a 

tradução das Escrituras em latim - Vulgata Latina - feita por Jerônimo.   

No grego - Alguém que é enviado para cumprir uma 

missão, uma tarefa específica, no grego, é "apóstoloi", de onde vem o 

vocábulo português "apóstolo". Este foi o termo usado pelos escritores 

do Novo Testamento.  

Missão, ou apostolado - Segundo a terminologia do 

Novo Testamento, é a incumbência que a Igreja do Senhor recebeu de 
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levar a mensagem do Evangelho aos perdidos e ganhá-los para o reino 

de Deus. 

Sentido Geral -  missão é quando alguém foi enviado 

para realizar uma determinada tarefa para a qual foi designado. Por 

exemplo:  

“E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o SENHOR 

havia abençoado a Abraão em tudo. 

E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha 

o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão 

debaixo da minha coxa, 

para que eu te faça jurar pelo SENHOR, Deus dos céus e Deus 

da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas 

dos cananeus, no meio dos quais eu habito, 

mas que irás à minha terra e à minha parentela e daí tomarás 

mulher para meu filho Isaque.” (Gênesis 24.1-4) 

 
Sentido Cristão - é quando alguém é comissionado por 

Deus para pregar o evangelho de Jesus Cristo e, depois de capacitado, 

enviado a lugares onde o evangelho ainda não é conhecido. 

Sentido Universal - missões é anunciar em todo o 

mundo, seguindo a ordem de Jesus que disse: “Ide por todo o mundo 

e pregai o evangelho a toda criatura...”. 

No dizer de John Stott, "missão" significa atividade 

divina que emerge da própria natureza de Deus".  

Foi o Deus vivo quem enviou a seu filho Jesus Cristo ao 

mundo, que enviou por sua vez os apóstolos e a Igreja. Enviou também 

o seu Espírito Santo à Igreja e hoje envia aos nossos corações. A 

missão da Igreja é o resultado da própria missão de Deus.  
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Dr. J. Andrew Kirk afirma: "a Igreja é missionária por 

natureza ao ponto de que, se ela deixa de ser missionária, ela não tem 

simplesmente falhado em uma de suas tarefas, ela deixa de ser Igreja."  

"Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós" 

(João 20:21) 

 

Somos enviados por Cristo para encarnar as necessidades 

das pessoas, necessidades espirituais e materiais num mundo cada vez 

mais hostil.
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Missão Transcultural 

 (Fonte: Apostila - Curso de Teologia de Missões, Rev Gilson 
Aristeu de Oliveira) 

 Temos que, em primeiro lugar, entender o que é cultura. 

Um grande exemplo é quando dizemos que alguém tem 

muita cultura porque ele ouve música clássica, gosta de teatro ou sabe 

usar todos os garfos e colheres que estão na mesa durante um jantar 

sofisticado. Ao contrário, afirmamos que uma pessoa não tem cultura 

quando não se comporta de modo "civilizado".  
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Cultura, no entanto envolve toda a criação humana. Ela é 

constituída do estilo de vida de toda uma sociedade ou de um grupo 

especifico dentro da mesma. 

Quando falamos de missão transcultural, estamos falando 

do esforço da Igreja em cruzar qualquer fronteira que separe o 

missionário de seu público alvo.  

Para se engajar na missão transcultural, não necessitamos, 

prioritariamente, cruzar barreiras político-geográficas. Porém, em 

nosso caso teremos que necessariamente cruzar barreiras mais 

conhecidas como a da linguística, dos costumes, das etnias, das 

religiões, além das sociais, morais e etc. 

É difícil para muitos falar sobre a tarefa da missão 

transcultural, quando muitas outras tarefas ainda continuam, diante da 

Igreja de Deus, por serem realizadas em nosso próprio contexto e local. 

Aquilo que é necessário ser feito localmente, tanto dentro como fora 

da igreja, demanda muito tempo e esforço das comunidades, acabando 

por ofuscar a visão das mesmas para a tarefa mais importante da Igreja, 

nesta virada de século e milênio, que é a evangelização transcultural.  

Consequentemente, nós poderíamos dizer que o resultado 

desse tipo de atitude é que 25% da população mundial, ou seja 1,5 

bilhões de pessoas, nunca ouviram do evangelho sequer uma vez.  

Porém, se falarmos em número de povos, vamos 

descobrir que da tabela dos 11.874 povos, 3.915 deles nunca ouviram 

do evangelho.  

E o que dizer das 240 tribos indígenas brasileiras, das 

quais 126 não possui presença missionária evangélica, enquanto que 

06 tem situação indefinida. Será que estas pessoas não o direito de 

ouvir pelo menos uma vez na vida a mensagem de salvação?  
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É nesse sentido que a missão transcultural e/ou a 

evangelização transcultural deve ser a mais alta prioridade no 

evangelismo, hoje.  

Precisamos alcançar estes 1,5 bilhões de pessoas que 

estão distantes culturalmente de nós e que nunca ouviram as boas 

novas de salvação em Cristo Jesus. Tornar a igreja acessível para cada 

um desses povos e permitir que eles entendam claramente a mensagem 

e tenham condição de responde-la positivamente é nossa missão. 

O Deus da Bíblia é o Deus da História. Ele tem um 

propósito para ela. A Bíblia toda é clara quanto a isso e descreve este 

propósito do início ao fim. Se cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus 

devemos crer necessariamente que missões transculturais é o programa 

de Deus, visto que de Gênesis ao Apocalipse ela nos revela o amor de 

Deus pelas nações da terra. (Gn.12:3b; Is.49:6; Apoc.5:9) 
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