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RECONHECIMENTO  

Devo muito do meu ministério ao apoio incondicional da minha companheira e 
esposa Cleonice, que sempre me acompanhou e me encorajou, especialmente nos 
momentos mais difíceis. Como uma Joquebede, teve importância vital no ensino de nossos 
filhos.  

Queria também agradecer ao apoio das igrejas e respectivos pastores: Igreja 
Evangélica Batista de Vila Guarani, SP, capital, 1 ª Igreja Evangélica Batista de Campo 
Grande -MS, 1ª Igreja Batista do Parque São Rafael, SP, capital. Não posso esquecer ainda 
daquelas que no passado tiveram grande importância em meu ministério: Igreja Batista de 
Vila Euro - S. Bernardo Campo - SP e Igreja Batista de Vila Gerti - S. Caetano do Sul - SP, 



Igreja Vida Nova - Jaguaré- SP - capital, e a tantas outras pessoas que aqui não seria 
possível mencionar.  

 

PREFÁCIO  

Certa vez dois ateus conversavam e um deles fez um convite muito interessante ao 
seu interlocutor: – Vamos ouvir o pregador Spurgeon?  

A resposta veio rápida: – Mas você não crê no que ele prega!  

O colega ateu então respondeu: – Eu não creio, mas ele crê.  

Esse diálogo nos ensina que vale a pena ouvir uma pessoa que crê naquilo que prega. 
David Botelho é uma das pessoas que vale a pena ouvir pregar. Todas as vezes que eu o 
ouço sou muito abençoado principalmente pelo seu coração cheio de amor pela obra 
missionária, seu compromisso em ver a igreja avançando e seu esforço de ver os povos não 
alcançados recebendo a mensagem do Evangelho.  

Ao ler o manuscrito deste livro, mais uma vez fui profundamente abençoado. David 
fala com o coração. Ele não mede esforços nem palavras para mostrar a realidade da 
situação da Igreja Brasileira, trazendo uma forte exortação para que a igreja e seus 
membros tomem posição em relação à obra missionária.  

Realmente creio que por mais que tenhamos feito, apenas utilizamos uma pequenina 
parte do potencial que temos como igreja. A Igreja Brasileira já não é mais adolescente. 
Creio que já tem maturidade suficiente para, em obediência à Palavra de Deus, enviar 
muitos missionários.  

Este livro é uma verdadeira ferramenta que penetra nossas mentes e emoções, 
executando o trabalho de restauração da visão missionária e reconstrução do esforço 
pioneiro. Pioneiro sim, porque o autor tem um coração e mente pioneiros. São muitos os 
projetos que ele já encabeçou através da Missão Horizontes, abrindo caminhos entre povos 
não alcançados, com muitos resultados.  

Posso falar com muita alegria e gratidão a Deus que vale a pena investir na obra 
missionária. A igreja que estou pastoreando está apoiando o Projeto Radical, da Missão 
Horizontes, sob a liderança do David Botelho, e temos sido tremendamente abençoados ao 
ver os resultados, como também nos sentimos parte do projeto à medida que oramos 
contribuímos financeiramente para este avanço.  

Eu recomendo com todo meu coração a leitura deste livro, e faço um alerta, pois 
muitos ficarão assustados com a abertura, ousadia e coragem com que o David aborda 
alguns assuntos. É uma critica forte, mas que vem de um coração cheio de amor e 
compaixão pelos perdidos.  

Que Deus abençoe e use este livro para criar e fazer crescer o compromisso do leitor 
com a evangelização do mundo.  

Edison Queiroz  



Pastor da 1ªIgreja Batista em Boston – EUA  
 

I NTRODUÇÃO  

Quando era ainda bem jovem, um pastor, amigo de infância, vendo meu interesse 
pela leitura, presenteou-me com 12 livros de Osvaldo Smith. Li-os todos, e um deles, 
Evangelizamos o Mundo, o qual li 17 vezes. Fui discipulado por esse líder de missões 
modernas e a leitura daqueles livros mudou o meu estilo de vida e o curso da história da 
minha família. Afinal, meus três filhos: Marco Leandro, Margareth e Marisleide vivem em 
três continentes diferentes e todos estão comprometidos com a expansão do Reino.  

Conscientizado da necessidade de servir a Jesus onde Ele nunca fora anunciado, e 
entendendo a necessidade de me preparar para tal tarefa, deixei a função de coordenador 
técnico de engenharia de produção da General Motors nos anos 70. Com sustento próprio, 
mudei com minha esposa Cleonice e meu filho recém-nascido Marco Leandro, hoje 
missionário aos muçulmanos árabes, para Pindamonhangaba – SP. Lá chegando fui estudar 
no Seminário IBAD. Tomar aquela decisão não foi uma tarefa nada fácil. Só para conseguir 
a carta de apresentação para o Seminário foram três meses de insistência com meu pastor. 
Ele achava aquilo uma loucura.  

Pensava que no dia seguinte ao término do curso teológico estaria na China. Minha 
surpresa foi descobrir que naquela época não estávamos preparados para tamanho desafio. 
Se tivéssemos nos aventurado na China hoje estaríamos engrossando a fileira dos 
missionários frustrados, amargurados, decepcionados que voltaram do campo, porque 
foram sem nenhum treinamento adequado e sem estratégia e logística acertada. Naquele 
período o Senhor nos conduziu à experiência de fundar igrejas em Minas Gerais, depois na 
selva boliviana junto aos índios aioreos, em Puerto Suárez – na província German Bush – 
Bolívia. Por fim, fomos ao País de Gales, numa experiência de aprendizado de recrutar, 
treinar e enviar missionários, conhecendo os desafios de treinamento, logística e estratégia 
missionária para os não alcançados da Janela 10-40.  

Duas décadas e meia depois, a maioria dos pastores da denominação na qual eu 
trabalhava não haviam mudado muito sua maneira de ver a necessidade de treinamento 
transcultural e envio de missionários aos povos não alcançados. Como resultado, poucos 
são os missionários preparados para serem enviados a estes povos.  

Nestas últimas duas décadas a Igreja Evangélica Brasileira tem crescido na sua visão 
missionária transcultural, porém de forma desequilibrada. Enquanto poucas igrejas 
investem significativas parcelas de seu orçamento, a maioria investe muito pouco, ou 
mesmo nada.  

Quando olho para tantos desafios, imagino que nós somente chegaremos até onde a 
nossa fé alcançar. Refletindo sobre isso, lembrei-me do texto de II Rs 13:14-19. Essa 
passagem fala do profeta Eliseu e do rei Jeoás. Quando o rei foi visitar o profeta, recebeu 
uma palavra para que abrisse a "janela para o oriente", onde estava o maior desafio do povo 
de Israel. Parece que estamos vivendo uma situação similar em nossos dias. Quando 
olhamos para a "janela para o oriente", ou Janela 10-40, que cobre grande parte do mundo 



muçulmano árabe. Eliseu também disse ao rei Jeoás que pegasse seu arco e as famosas 
"flechas do livramento do Senhor", que representariam o livramento contra os sírios. O rei 
tinha o local determinado e a vitória total decretada pelo Senhor para consumir seus 
inimigos. Jeoás recebeu a ordem de pegar as flechas e, simbolicamente, ferir a terra. Mas 
ele o fez somente três vezes. Eliseu indignou-se. Jeoás poderia tê-lo feito cinco, seis vezes, 
e acabar com o inimigo de Israel.  

Creio que o maior problema deste novo milênio é o pecado da incredulidade que está 
dentro da Igreja. Essa mesma incredulidade levou toda a geração de uma nação a ser 
exterminada, mesmo tendo um líder do calibre de Moisés. Aquelas pessoas foram 
influenciadas negativamente pelos dez espias designados para observar a terra prometida e 
que deram um ‘’’relatório negativo. Não levaram em conta as palavras dos outros dois que 
lhes deram uma palavra alentadora. O mais incrível é que a incredulidade parece limitar até 
mesmo o poder de Deus. O próprio Jesus não pôde fazer muitos milagres na cidade de 
Nazaré por causa do espírito de incredulidade que a dominava. Que tristeza!  

Precisamos estar abertos para coisas novas vindas do Senhor. Fazer missões de uma 
forma diferente é uma delas. Entrar em nações consideradas "fechadas" é outra. Deus é 
criativo e Suas coisas são novas a cada dia. Enfrentar tais desafios é uma batalha, mas as 
lutas nos fazem mais sensíveis. Porém, se soubermos superá-las, iremos nos tornar 
mentalmente mais fortes. Temos que nos preparar para grandes desafios, pois conduzir o 
povo de Israel pelo deserto não era uma tarefa fácil. Imagine entregar a um presidente do 
ocidente a tarefa de levar três milhões de pessoas pelo deserto, durante 40 anos. Ele 
certamente diria que não haveria hipermercados para suprir todo o povo. Ou talvez 
argumentasse sobre quantos milhões de litros de água seriam necessários, roupas, etc... 
Moisés só teve cinco escusas, quantas um líder ocidental apresentaria?  

O Senhor nos entregou a tarefa de fazer discípulos de todos os povos, línguas, tribos e 
nações. Desde que a recebemos, já passaram dois milênios. E ainda há muita terra para 
conquistar...  

Quando olho para o tamanho da Igreja Evangélica Brasileira e seu potencial, sinto-me 
envergonhado e entendo que algo radical e urgente tem que ser feito para mudar este 
quadro. Creio que estamos cometendo o mesmo pecado que os filhos de Israel cometeram 
nos tempos de Josué. Naquela ocasião, sete tribos foram negligentes em possuir a terra que 
Deus lhes havia dado, conforme o relato de Js 18:2 e 3. Baseando-me em Tg. 4:17, chamo 
esse pecado de "Grande Omissão". A apatia, o conformismo e a indiferença moderna são os 
maiores desafios de nossos dias. E isso também está presente nas nossas igrejas. Não 
podemos nos conformar com este mundo, mas devemos renovar as nossas mentes, segundo 
nos alerta Paulo em Rm 12:1,2.  

Este livro que você está lendo é fruto de uma mensagem que o Senhor me deu. Eu o 
escrevi enquanto estava em Boston, Estados Unidos, compartilhando com as igrejas latinas. 
Meu objetivo é expressar o sofrimento e o desafio dos verdadeiros missionários 
transculturais. Além de servir como um conscientizador dos desafios missionários, 
orientador para vocacionados e igrejas, mostrando o processo revolucionário de 
treinamento missionário colocado em prática pela Missão Horizontes. Meu principal 
objetivo é trazer uma mensagem profética para os líderes da Igreja Brasileira para que 



aproveitem esse "momentum", ou o "kairós" de Deus, dado ao Brasil para ajudar a terminar 
a tarefa da evangelização mundial em nossa geração.  

Meu sonho com a produção deste livro é encontrar os amantes de missões dentro da 
Igreja Brasileira. Desejo municiá-los com todas as informações possíveis e nos unirmos no 
propósito único de fazer Jesus conhecido em todos os povos, raças, tribos línguas e nações 
em nossa geração.  

Se alcançarmos o objetivo da unidade sinérgica poderemos ser os radicais deste novo 
milênio, nos encontrarmos com o Senhor e dizer-Lhe: Mestre, a tarefa foi terminada!  

Tenho consciência que essa mensagem poderá soar como uma "bomba" no arraial dos 
líderes evangélicos que estejam apáticos, indiferentes, omissos e alguns deles contrários à 
obra missionária de alcançar os não alcançados da Janela 10-40 e povos indígenas 
brasileiros...  

Una-se a mim em oração para que a mensagem deste livro possa alcançar seu 
objetivo: despertar os líderes para missões, obreiros para os não alcançados, mantenedores 
generosos para missionários transculturais e intercessores que se coloquem na brecha em 
prol dos povos que ainda não ouviram que Jesus Cristo é a única salvação.  

Clamando por misericórdia, sabedoria e graça do Senhor para fazer a vontade do 
Mestre.  

David Botelho  
 

TERRA PARA CONQUISTAR  

Entramos no terceiro milênio e ainda temos muita terra para conquistar. E quanta 
terra! Você consegue imaginar o grande desafio que temos diante de nós? Como em 
qualquer atividade humana, deixamos a tarefa mais difícil para o fim. Sabemos que as 
regiões menos alcançadas pelo Evangelho, hoje em dia, são as mais inóspitas e isoladas, 
cheias de grandes desafios como epidemias, pobreza extrema, fundamentalismo religioso, 
falta das Escrituras e analfabetismo exagerado. São principados fortes que têm mantido 
estes povos escravos de Satanás por séculos e alguns deles até por milênios!  

Somente para termos uma pequena idéia do grande desafio vejamos alguns fatos:  

 

� Há 24.000 povos no mundo e 8.000 deles para serem alcançados pelo Evangelho.  
� Há 6.809 línguas faladas no mundo e 4.500 ainda não possuem uma linha da Bíblia 
traduzida.  
� Cerca de 85.000 pessoas morrem a cada dia sem nunca terem ouvido sobre Cristo.  
� Há somente 1 missionário para 360 mil muçulmanos ao redor do mundo.  
� 2.3 bilhões de pessoas não têm acesso ao Evangelho.  
� Somente 1,0% dos recursos evangélicos do mundo é destinado ao trabalho com povos 
não alcançados.  
� Somente 2% de todos os missionários do mundo estão trabalhando com estes povos.  



� Não se tem conhecimento de crentes nacionais em muitas regiões da terra, como Saara 
Ocidental, Ilhas Maldivas, Catar e Arábia Saudita.  
 

Quantos de nós temos orado por estes países? Em Salmos 2:8 está escrito "Pede-me, e 
eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão". Essa é uma 
promessa para Jesus, mas pode ser aplicada à Igreja, o Corpo de Cristo. Infelizmente, temos 
sido orientados por nossos pastores e líderes a pedir somente os nossos bairros, isto é, onde 
os nossos olhos alcançam. É hora de termos olhos de águia e vermos mais longe, até os 
confins da terra. Como seria maravilhoso entrarmos em nossas igrejas e vermos mapas e 
globos e todas as pessoas, quer fossem adultos, jovens ou crianças, orando sobre esses 
mapas, pisando-os, simbolizando o pisar a terra a ser conquistada...  

Quando olhamos para um desafio como este, nos lembramos de Davi, o destemido 
jovenzinho pastor de ovelhas. Diante do gigante e tarimbado guerreiro Golias, ele não 
temeu. Talvez tenha pensado consigo mesmo: "Ele é tão grande! Mas tão grande! Mas tão 
grande mesmo, que é impossível errar o alvo!"  

É inconcebível pensar, e muito menos aceitar, a triste realidade de que os crentes 
brasileiros gastam mais com Coca-Cola do que com aquilo que dizem acreditar: Missões!  

Dany Novaes, uma de nossas líderes, compartilhou comigo um grande desafio que ela 
presenciou no Uruguai. É algo estonteante e assustador. A seguir, irei reproduzir o que ela 
escreveu: 

 

O Que a Verdade Significa  Para Nós?  

Em 1996 trabalhei como missionária em Paso de Los Toros, uma pequena cidade no 
centro do Uruguai. Enquanto estava naquele país tive uma experiência que marcou minha 
vida tanto como missionária quanto como cristã.  

Em novembro daquele mesmo ano eu estava na praça principal de Montevidéu, em 
frente ao Plaza Hotel, quando eu e outra missionária amiga vimos uma grande quantidade 
de mulheres orientais ocupando a praça e abordando todas as pessoas. Elas eram discípulas 
do Reverendo (sic) 1 Moon, propagador de uma seita totalmente diabólica. Moon ensina 
que Cristo fracassou em Sua missão na terra e que a cruz não teve nenhum valor. Por isso 
ele diz que foi enviado como substituto de Jesus. Ele já investiu 20 bilhões de dólares na 
divulgação da seita no mundo e 8 milhões de dólares no Brasil, segundo notícias divulgadas 
pela imprensa brasileira.2 

                                                   
1 "Sic" é uma expressão vinda do latim e significa "assim". Ele é colocado logo depois de uma citação, entre 
parênteses, para indicar que a frase ou o texto original é como está descrito, por mais errado ou estranho que 
seja. Não concordamos em chamar Moon de reverendo, por isso usamos a expressão citada, explicando que 
apesar dele se auto-intitular "reverendo", consideramos o título totalmente impróprio e inadequado. O referido 
líder não apresenta condições de receber o mesmo título que pessoas que pregam e vivem a verdade que há 
em Cristo Jesus, como muitos de nossos pastores evangélicos. Repudiamos, portanto, a expressão 
"reverendo" dada a Moon.  
2 O Jornal da Tarde, de São Paulo, publicou em 17/05/2000 que a seita do Reverendo Moon comprou em 
1998 cerca de 50.000 hectares de terra no Mato Grosso do Sul. 



Não sei dizer o número exato das missionárias do Reverendo Moon que estavam ali 
no Uruguai, mas foi divulgado que eram aproximadamente 4.200 mulheres. Imagine, ele 
conseguiu seduzir e levar mais de 900 pastores brasileiros ao Uruguai em uma de suas 
investidas no meio evangélico. Aquele homem diabólico e sedutor enganou tantos líderes 
da igreja evangélica brasileira!  

Enquanto contemplava aquela triste cena, meus olhos encheram-se de lágrimas e 
desejei de todo coração que a Igreja Brasileira pudesse ver através de nossos olhos. 
Inúmeras mulheres, em um país considerado ateu, divulgando uma mentir, afirmando que 
Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, falhou em Sua missão de resgatar a humanidade.  

O número de missionários evangélicos naquele país era aproximadamente 350 e 
reverendo Moon de uma só vez enviou milhares de missionárias. Tal ocorrido me fez 
refletir bastante. O reino das trevas tem sido muito mais diligente na propagação de uma 
mentira do que nós na proclamação da Verdade que mudou nossas vidas. Vivemos a 
verdade como se fosse mentira e eles vivem a mentira como se fosse a verdade. Eles estão 
investindo tempo, suas vidas e recursos financeiros naquilo que crêem. Mas como nos custa 
investir na expansão do Reino de Deus!  

Por isso eu me pergunto: o que a verdade significa para nós?  

 

Chamemos um Auditor  

Depois de lermos esse relato, como você se sente diante do fato de que os filhos das 
trevas são, muitas vezes, mais aplicados do que os filhos da luz? Isto é realidade.  

Imagine que contratássemos um auditor de planejamento para analisar e dar seu 
parecer sobre a Igreja e para onde ela deveria ir a fim de cumprir o seu propósito máximo. 
Ele nos faria algumas perguntas com o objetivo de chegar a uma conclusão.  

Sua primeira pergunta talvez seria: Qual é a tarefa principal da igreja? Responderíamos 
que é adorar a Deus e fazer discípulos de todas as nações.  

A segunda pergunta seria: Qual é o número de fiéis seguidores de Cristo hoje? 
Responderíamos que a igreja possui mais de 800 milhões de cristãos verdadeiros. Ele 
ficaria surpreso!  

A terceira provável pergunta: Quais são os recursos com os quais contamos hoje? 
Responderíamos que mais de 50% dos cristãos no mundo são classificados como ricos e 
que somente 13% são verdadeiramente pobres. Sua admiração seria ainda maior.  

Uma última pergunta: Vocês sabem onde estão as pessoas não seguidoras de Cristo, 
alvos da pregação? Orgulhosos, responderíamos com riquezas de detalhes que estão 
concentrados numa região do mundo que denominamos Janela 10-40. Lá estão 
aproximadamente 2.3 bilhões de pessoas. Nosso interlocutor a essa altura estaria em êxtase 
com grande admiração pelo conhecimento demonstrado. região do mundo que vocês estão 
enviando o maior número de propagadores da fé cristã e onde estão investindo a maioria dos 
seus recursos?  



Nossa resposta seria mais uma escusa. Diríamos que estamos enviando somente 1% 
dos nossos missionários a esses povos não evangelizados, pois são os mais difíceis de 
serem alcançados. Além disso, somente 1% dos nossos recursos são destinados a eles, pois 
estão distantes dos nossos olhos, portanto não tocam os nossos corações.  

A conclusão do auditor seria uma resposta clara e enfática: Vocês não são sérios no 
que dizem e fazem!  

 

Outros Exemplos  

Imaginem que os mórmons possuem, somente nos Estados Unidos 7.000 pessoas 
fluentes no árabe esperando pela queda do islamismo. Enquanto isso os evangélicos 
brasileiros têm somente alguns que podem ser contados nos dedos das mãos. Por falta de 
sabedoria, muitos crentes têm orado pela queda do islamismo, quando na realidade 
deveriam orar pedindo que o Senhor envie obreiros para os povos muçulmanos. Estamos 
sob o risco de incorrermos no mesmo erro cometido na Espanha 3. Quando as portas para 
outras religiões além do catolicismo foram abertas, quem pôde aproveitar essa oportunidade 
por estarem preparado para enviar os seus propagadores foram as Testemunhas de Jeová. 
Hoje há muito mais seguidores dessa seita naquele país do que evangélicos. Por outro lado, 
veja o que aconteceu dentre os ciganos que moram na Espanha. Mesmo sendo um pequeno 
grupo étnico, eles experimentaram um avivamento e hoje são tão numerosos quanto os 
evangélicos espanhóis.  

A nossa base central latino-americana está instalada em Monte Verde – 
Camanducaia, MG. Temos orado, meditado na grandeza do Senhor e também buscado 
sabedoria dEle para vermos este quadro mudado. Como temos anelado e sonhado ver em 
nossos meio profetas que façam diferença, assim como fizeram os filhos de Issacar! Eles 
eram 200 homens entendidos nos tempos 4, que sabiam o que fazer e o melhor momento 
para agir. Esses homens estavam com Davi quando ele estava em Hebrom junto com seus 
soldados treinados para ajudar a fazê-lo rei. Como é necessário termos homens assim hoje. 
Precisamos de pessoas que saibam qual é prioridade no Reino do Senhor e como entrar em 
nações onde Cristo ainda não foi anunciado. Assim podermos coroar Jesus como o Rei dos 
Reis entre todas as Nações e saberemos o melhor momento para fazer isso!  

Nos dias atuais, como nunca na história da Igreja, é crucial a presença de homens 
estrategistas do Senhor que possam planejar o trabalho de divulgação da mensagem 
salvadora de Jesus para que venhamos terminar a tarefa de evangelizar todos os povos, 
línguas, tribos e nações em nossa geração. Temos uma oportunidade ímpar e se nos 
comprometermos a fazer isto agora, poderemos concluir a tarefa em nosso tempo de vida. 
Então poderemos encontrar Jesus e dizer-lhe: "Mestre, a obra a nós confiada foi 
terminada". Aleluia!  

                                                   
3 Na Espanha, a Igreja Católica durante 40 anos esteve ligada à ditadura de Franco. Isso fortaleceu muito o 
catolicismo naquele país. Em 1975, quando terminou a ditadura, aconteceu uma secularização feroz. A 
maioria abandonou a religião. A Espanha é hoje um dos países mais secularizados do mundo, e lá a Igreja 
não tem nenhum peso. 
4 Aqueles homens entenderam o ‘momentum’, o "kairós" de Deus. Eles sabiam o que deveria ser feito e 
conduziram Davi ao reinado. Eram pessoas que entendiam de logística e estratégias.  



Hoje temos todos os obreiros necessários para tal empreitada. Sabemos também que 
não faltam recursos econômicos, tecnológicos, informativos, treinamento adequado, etc. O 
que falta é comprometimento de investi-los e direcioná-los para aqueles que são esquecidos 
e preteridos pela igreja mundial, isto é, os povos não alcançados da Janela 10-40 e além.  

Nossa situação chega a ser vergonhosa. Veja o exemplo dos irmãos morávios 5, que 
viveram há mais de 200 anos. Mesmo sendo simples camponeses, tinham um missionário 
transcultural para cada doze membros. Eles formavam o verdadeiro G12.  

Enquanto isso, o Brasil tem a terceira maior Igreja Evangélica do mundo. Somos 
superados somente pelos EUA e pela China. Temos mais evangélicos no Brasil do que em 
toda a Europa e Leste Europeu juntos, que totalizam mais de 30 países.  

Pois nós precisamos mais de 10.000 crentes para sustentar apenas um missionário 
transcultural! É realmente vergonhoso imaginarmos que somos maiores que esse 
conglomerado de nações e algumas delas fazem parte do berço da obra missionária. Somos 
uma raça miscigenada, temos uma mistura de diversas nações. Apenas um exemplo: há 
mais libaneses no Brasil do que no Líbano! Patrick Johnstone, autor do livro Intercessão 
Mundial, chama o Brasil de o cadinho das nações’. A seguir, vamos analisar melhor essa 
realidade.  

 

Patrick Johnstone, autor do livro Intercessão Mundial, chama o Brasil 
de o "cadinho das nações"  

O lançamento mais esperado do ano!  
Adquira o seu:  

MATERIAIS@MHORIZONTES.ORG.BR  
 

A IGREJA BRASILEIRA E M ISSÕES  

O crescimento da Igreja Brasileira é considerado um fenômeno. A cada dia são 
acrescidos cerca de 5.000 novos convertidos à Igreja. Isso está sendo motivo de estudos 
para muitos missiólogos estrangeiros.  

Trata-se de uma Igreja com grande potencial humano. Temos muitos jovens 
comprometidos com o Senhor, com um bom nível escolar, interessados em missões e em 
condições de serem preparados para trabalhar entre os não alcançados. Milhares deles estão 
preparados e esperando oportunidade e apoio para ir aos campos não alcançados.  

Nossa Igreja possui um grande potencial financeiro. O Brasil tem a décima economia 
do mundo, mas são necessários 10.000 crentes para sustentar cada missionário 
transcultural. E se pensarmos em Janela 10-40, teremos que multiplicar isto por 10. Cada 
crente brasileiro investe em média apenas R$ 1,30 por ano em missões transculturais. Que 

                                                   
5 (moradores da Morávia - na República Tcheca) for aumentado 10 vezes, não chegaria à condição de 
sacrifício. Daria em torno de R$ 10,00 por mês para cada crente. Infelizmente, pouquíssimas igrejas 
brasileiras fazem muito pela obra missionária transcultural, enquanto a maioria não tem feito nada. 



absurdo! Se este valor for multiplicado por 100 podemos revolucionar o mundo. E isto não 
é nenhum exagero ou sacrifício. É somente uma média de R$10,00 mensais por crente.  

Somos parte de uma Igreja com um grande potencial na área de intercessão, um 
ponto-chave para toda a obra missionária. Se olharmos para a questão da oração em favor 
das nações, veremos que a falta de informação faz com que a igreja não ore tanto quanto 
deveria.  

Lembre-se que Salmo 2:8 diz: "Pede-me e te darei as nações por herança e os confins 
da terra por tua possessão". A falta de obreiros para os povos não alcançados é resultado da 
falta de oração direcionada, pois o Senhor diz em Mateus 9:37 e 38: "A seara, na verdade, é 
grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande 
trabalhadores para a sua seara". O estudo sobre guerra espiritual tem ajudado a nos não é 
contra seres humanos, mas contra as hostes espirituais que habitam nas regiões celestes 6. 

Portanto, os irmãos podem ver que não há falta de obreiros, nem tampouco de 
recursos. Toda a problemática missionária é uma questão de visão. Parafraseando o sábio 
escritor Salomão: "Sem visão o povo perece" (Pv. 29:18). A Palavra de Deus diz que "a 
quem muito foi dado, muito lhe será exigido" (Lc. 12:48). Por isso nós temos uma grande 
responsabilidade com a questão da evangelização mundial. Isso nos lembra da famosa frase 
de Hudson Taylor: "A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus, 
tem os recursos de Deus".  

Queremos ver a força missionária brasileira em direção à Janela 10-40 dobrar nos 
primeiros anos deste novo milênio. Em 2001 estimava-se que teríamos 300 missionários 
brasileiros na Janela 10-40. Infelizmente isso não se cumpriu e a proposta a ser avaliada 
agora é que devemos enviar cerca de 600.  

 

 

O PONTO NEVRÁLGICO DA QUESTÃO  

Muitos palestrantes têm falado sobre missões, mas poucos têm chegado ao ponto 
nevrálgico da questão, à parte prática. Creio que isso diz respeito aos pastores e líderes. 
Eles são o carro-chefe no processo de conscientizar a igreja, recrutar os candidatos, ajudar 
no seu treinamento e envio e sustentá-los adequadamente nos campos. Temos que avaliar 
como sair da teoria e chegar à prática. Os grandes participantes desse problema são, sem 
dúvida, os pastores e líderes, que devem ser os formadores de consciência missionária.  

Oswald Smith, famoso escritor e pastor de uma igreja com mais de 800 missionários, 
afirmou: "O primeiro e maior obstáculo para missões são os pastores". Russell Shedd, 
famoso palestrante da Bíblia, disse no Congresso Brasileiro de Missões, em 1993, que não 
conhece nenhuma igreja brasileira que invista 50% de seu orçamento em missões 

                                                   
6 Veja Efésios 6:12 "porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e 
potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões 
celestes".  
 



transculturais. Ele é um dos homens que mais tem palestrado em diversas igrejas e regiões 
de nossa pátria. È também um dos que mais se envolve no treinamento de candidatos. Por 
isso tem um profundo conhecimento da Igreja Brasileira, tanto através de informações 
obtidas ‘in loco’, quanto por experiências de outras pessoas.  

Também é essa a constatação a que a Missão Horizontes chegou após termos enviado 
cerca de 20.000 formulários de pesquisas aos pastores brasileiros. Oremos pelos pastores 
brasileiros a fim de que eles se tornem mais amantes do ser do que do ter. Isto é, que 
passem a amar mais as almas do que mega-catedrais e que tenham uma verdadeira paixão e 
compaixão pelos perdidos que estão longe de nossos olhos.  

Durante uma de nossas reuniões de planejamento e estudo, meditamos no capítulo 12 
de Números:  

Falaram Miriã e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara; pois 
tinha tomado a mulher cuxita. E disseram:  

Porventura, tem falado o SENHOR somente por Moisés? Não tem falado também por 
nós? O SENHOR o ouviu. Era o varão Moisés mui manso, mais do que todos os homens 
que havia sobre a terra. Logo o SENHOR disse a Moisés, e a Arão, e a Miriã: Vós três saí à 
tenda da congregação. E saíram eles três. Então, o SENHOR desceu na coluna de nuvem e 
se pôs à porta da tenda; depois, chamou a Arão e a Miriã, e eles se apresentaram. Então, 
disse: Ouvi, agora, as minhas palavras; se entre vós há profeta, eu, o SENHOR, em visão a 
ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, 
que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas; 
pois ele vê a forma do SENHOR; como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra 
Moisés? E a ira do SENHOR contra eles se acendeu; e retirou-se. A nuvem afastou-se de 
sobre a tenda; e eis que Miriã achou-se leprosa, branca como neve; e olhou Arão para 
Miriã, e eis que estava leprosa. Então, disse Arão a Moisés: Ai! Senhor meu, não ponhas, te 
rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela 
como um aborto, que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já 
consumida. Moisés clamou ao SENHOR, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu 
o SENHOR a Moisés: Se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por sete 
dias? Seja detida sete dias fora do arraial e, depois, recolhida. Assim, Miriã foi detida fora 
do arraial por sete dias; e o povo não partiu enquanto Miriã não foi recolhida. Porém, 
depois, o povo partiu de Hazerote e acampou-se no deserto de Parã.  

Nós temos um método de estudo onde, para que cada um cresça, é necessário que 
façamos a leitura bíblica e depois compartilhemos aquilo que aprenderam do texto lido, 
extraindo lições para a nossa vida. Isso tem nos ajudado muito a ver onde estamos, o que 
precisamos mudar, que paradigmas precisamos quebrar, tradições que devem ficar de lado e 
a multiforme graça de Deus na diversidade do corpo de Cristo. Na reunião em que 
estudamos o texto de Números 12, cada um comentou sobre a questão da desobediência de 
Miriã e Arão, o arrependimento de Arão por ele e por Miriã, a mansidão e a intercessão de 
Moisés. Contudo, uma das coisas que o Senhor falou conosco é que não deveríamos 
enfatizar o levante dos dois, mas sim a enfermidade de Miriã causada por sua 
desobediência. Aquela atitude atrasou em uma semana a viagem de todo o povo de Israel à 
terra prometida, que teve que esperar a total restauração de Miriã. A irmã de Moisés era 
uma líder enferma e leprosa, sua atitude afetou o processo da caminhada de todo o povo.  



A conclusão a que chegamos é que quando o líder ou pastor não tem visão 
missionária de alcançar a todos os povos, inclusive os não alcançados, está enfermo. Como 
resultado, isso afeta todo o processo missionário do rebanho que ele está liderando ou 
pastoreando. Que tremenda lição nos deixa este texto sagrado!  

Veja o que escreveu Edison Queiroz, um líder de visão missionária, quando prefaciou 
o livro A Chave Para O Problema Missionário, de Andrew Murray, publicado pela Missão 
Horizontes:  

Durante muito tempo, pensei que o problema missionário fosse a falta de visão de 
pastores e líderes, mas lendo o livro, concordei com o autor que o problema é espiritual. A 
Igreja está enferma. A enfermidade é a falta de compromisso, falta de poder do Espírito 
Santo e falta de consagração. O que chamou minha atenção é o fato do autor mencionar 
especificamente o problema missionário. Creio que é importante apresentarmos os desafios, 
as necessidades mundiais, as bases bíblicas de Missões Mundiais, mas este tratamento será 
superficial. Não adianta fazermos congressos, conferências, etc., se não atingirmos o cerne 
do problema. Tenho visto que missões, na mente de alguns, é uma idéia do momento, é a 
visão que Deus deu a alguns pastores, é uma onda. Este livro acaba com esta idéia, deve 
nascer de um coração totalmente consagrado e comprometido com Deus.7 

 

Isto  é  uma Vergonha!  

Muitos missionários da Horizontes, quando retornam do campo vão visitar igrejas 
para compartilhar seus testemunhos. È triste ver que eles não têm encontrado eco em seus 
desafios para levantar o sustento necessário para voltarem ao campo. Temos visto a grande 
frustração desses servos de Deus. Mas o texto lido de Números 12 nos trouxe uma lição 
importante: devemos orar pela cura total da igreja. Na maioria das vezes, um período 
prolongado no retorno ao país de origem contribui para que esses missionários possam 
propagar a visão missionária dentro da Igreja Brasileira. Desse modo tentamos corrigir o 
erro de se investirmos tão pouco em missões transculturais. Deus transforma esse desvio no 
uso do tempo em bênçãos, mas por causa de sua misericórdia. Concluímos que o avanço 
lento da mensagem de Salvação é devido à enfermidade da Igreja que faz com que pouco 
seja investido em missões transculturais. Não é preciso ir muito longe para vermos isso. No 
Brasil, dentre as 251 tribos indígenas conhecidas, mais de 125 não possui nenhum 
missionário. E veja que contamos com mais de 175.000 igrejas evangélicas em nosso país 
conforme mostra o recenseamento do ano 2000. Parafraseando um famoso telejornalista: 
"Isto é uma vergonha!"  

No capítulo 13 do livro de Neemias 8, lemos que o governador de Israel soube que o 
sustento dos levitas não estava sendo suprido. Assim sendo, os levitas e cantores que 
faziam o serviço acabaram fugindo cada um para o seu campo. Neemias repreendeu os 
                                                   
7 MURRAY, Andrew, A Chave para o Problema Missionário. Publicado pela Missão Horizontes.  
8 Neemias 13: 10-12 

"Também soube que os quinhões dos levitas não lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que 
faziam o serviço, tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados, e disse: Por 
que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restitui a seus postos. Então todo o 
Judá trouxe os dízimos do grão, do vinho e do azeite aos depósitos".  



líderes de sua época perguntado-lhes porque haviam negligenciado a obra do Senhor. 
Então, ajuntou s levitas e os reintegrou a seus postos.  

Algumas igrejas têm permitido que seus candidatos ao campo missionário sejam 
treinados em alguns Centros de Treinamento Transculturais. Só que muitas delas os têm 
abandonado ali. Essa atitude é de alguém que está cometendo um pecado similar ao de 
Davi, que na época em que os reis deveriam ir à guerra, ficou em casa. Por causa dessa 
decisão ele acabou pecando com Bate-Seba. Para piorar as coisas, chegou a enviar Urias à 
frente da batalha e ordenou que tirassem toda a retaguarda para que ele morresse ali. Nada 
parou a sua insanidade. Somente com a intervenção do profeta é que o rei viu o tremendo 
erro que havia cometido. Como vemos, uma coisa levou a outra.  

Nestes dias Deus está nos conclamando à guerra, inclusive escancarando portas 
tremendas. Alguns exemplos: um presidente muçulmano pediu obreiros à Missão 
Horizontes para ajudarem o seu país.  

Além disso, temos muitos relatos de muçulmanos estão tendo visões e sonhos com 
Jesus e acabam se convertendo. O filme Jesus é o mais pirateado no mundo muçulmano e 
foi inclusive passado em rede nacional em países de cultura islâmica na época do Natal. 
Enquanto isso, no Ocidente, celebra Papai Noel, pinheiros, presentes, etc. Parece que as 
pedras começaram a clamar!  

 

Testemunho Milagroso  

Tivemos uma experiência digna de registro e vimos o que Deus é capaz de realizar 
para fazer cumprir a Sua vontade missionária ao enviar os Radicais.9 Com essa experiência 
acabando nos lembrando da famosa frase de Hudson Taylor: "A obra de Deus tem três 
estágios: começa difícil, torna-se impossível e então é feita". Em dezembro de 1999, 
reservamos 100 passagens para os Radicais na companhia aérea British Airways. O destino 
era Londres e a data marcada para o vôo, 25 de setembro de 2000. Pouco menos de quatro 
meses antes da viagem fomos informados que teríamos que adiantar 10% do valor como 
sinal de pagamento. E isso foi feito. Mas em julho de 2000 chegamos a pensar que 
deveríamos adiar a viagem, pois os recursos não estavam entrando como previsto. 
Havíamos visitado mais de 1.000 igrejas desde fevereiro daquele ano. Fizemos campanhas 
com Luís Bush no Nordeste do país, compartilhado com muitas pessoas através de cartas, 
telefonemas, etc. Mas a resposta era lenta. Então todos nós, Radicais e líderes da Missão, 
fizemos três dias inteiros de jejum e oração clamando ao Senhor por misericórdia. Nos 
sentíamos como Moisés diante do mar Vermelho, com toda a Igreja Brasileira na 
expectativa de que algo iria acontecer. Em 21 de setembro de 2000, exatamente quatro dias 
antes da data prevista para a viagem, recebemos um telefonema do diretor da empresa 
aérea. Ele nos disse que o vôo estava lotado. Seria necessário fazer um remanejamento de 

                                                   
9 O Projeto Radical é um projeto de preparo e permanência de missionários entre os povos não alcançados. 
Ele visa formar obreiros capacitados através de um treinamento prático com o objetivo de viabilizar a chegada 
da Igreja do Senhor até o último povo não alcançado da Terra. O preparo desses missionários envolve as 
áreas emocional, intelectual, espiritual, sentimental e mental, trabalho em equipe, prática transcultural e visão 
global, caráter cristão e formação vocacional em ensino do francês, inglês, espanhol e outras línguas. Em 
março de cada ano é iniciada uma nova turma. 



passageiros e a equipe iria viajar pela TAM. O vôo seria antecipado da noite para a manhã 
do dia 25. Como compensação pelo desconforto, eles nos dariam aproximadamente 40.000 
dólares na época . Vibramos de alegria! No final pagamos o restante das passagens com 
cartão de crédito e o Senhor honrou a fé radical. Costumamos dizer que aquele foi o dia em 
que a British Airways fez missões. Você concorda com isso? Imagine que cada passagem 
para Londres, via Miami, ficou em somente 36 dólares. Louvado seja o Senhor! 

 

A Inf luência da Mídia   

Cremos que este é o tempo de testemunharmos mudanças. Um dos nossos sonhos é 
ver em nossa nação uma igreja que pense, viva, inspire e espire missões o tempo todo e que 
venha a ser modelo de missões aos não alcançados para outras igrejas. Já tivemos algo 
similar no passado. A 1ª Igreja Batista de Santo André, São Paulo, quando era pastoreada 
por Édson Queiroz, influenciou a vida de muitos missionários e pastores. Alguns deles hoje 
são mobilizadores de missões de nossa pátria.  

A realidade triste é que estamos sendo tremendamente influenciados pelo 
materialismo e consumismo modernos. Como resultado, nossas igrejas têm investido pouco 
em missões aos povos não alcançados. Parece a mesma situação que os crentes primitivos 
de Tessalônica experimentaram (1 Ts. 4:13-18). Por causa da perseguição, eles estavam 
perdendo vários de seus entes queridos e não sabiam o destino eterno deles, pois ainda não 
contavam com o evangelho completo. Os demais, por não serem crentes, lancetavam os 
seus corpos e arrancavam os seus cabelos quando perdiam um ente querido, pois não 
tinham esperança de vê-lo novamente. Mas o apóstolo Paulo se dirigiu a eles para consolá-
los e disse: "não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança" (1 Ts. 4:13b).  

A mídia tem bombardeado e investido muito para que consumamos mais e mais. Com 
muita sutileza, a cada dia uma nova necessidade é inventada. Lembro de uma história que 
ilustra bem como isso funciona. Certa fábrica de pasta de dente concluiu que tinha 
condições de produzir o dobro que estava produzindo. Seguindo a sugestão de um 
funcionário ampliou o orifício de saída do produto. O resultado? Hoje usamos mais pasta 
de dente do que o necessário para a nossa higiene bucal. É comum nos comerciais vermos 
uma escova de dente com uma quantidade exagerada de pasta de dente, sugerindo um 
padrão de uso. Nem mesmo os dentistas têm conseguido sucesso em mudar este quadro. 
Que tristeza!  

Em 2001, entramos num hipermercado em São Caetano do Sul, São Paulo, na época 
da Páscoa. Ficamos tremendamente surpresos com o que vimos. O verdadeiro sentido da 
páscoa havia sido totalmente deturpado. Hoje em dia até mesmos os crentes estão 
celebrando a Páscoa com ovos de chocolate caríssimos! Isso ocorre devido ao grande 
investimento em marketing das fábricas de chocolate. Naquele mesmo ano, uma grande 
fábrica de cerveja também se aproveitou do marketing da época da páscoa. Foi lançado um 
ovo cheio de latas de cervejas. O sucesso foi total. Quanto absurdo! O mais triste foi 
testemunharmos naqueles dias um famoso jogador evangélico comemorando um gol 
saltando com as mãos dobradas para baixo, representando um coelhinho. Quanta burrice!  



Mas isso não é tudo. Diariamente todos os brasileiros, inclusive muitos evangélicos 
ficam assistindo as novelas perniciosas da Rede Globo e tantas outras imundícies exibidas 
nas TVs. Inclusive aos domingos quando parece haver uma seleção do que há de pior para 
ser exibido. Isso acaba afetando o crescimento intelectual e espiritual dos cristãos 
evangélicos. Uma pesquisa mostrou o brasileiro assiste televisão, em média, cinco horas 
diárias. Que absurdo ver que esta é a babá eletrônica do Brasil!  

Essa situação se reflete na Igreja Brasileira como um todo. Ela acaba se revelando 
muito superficial, faltam-lhe conhecimento bíblico e comprometimento com o Senhor. 
Prova disso é que vemos muitos jovens vindo estudar no seminário da Missão que nunca 
leram um livro de missões transculturais sequer. O triste é que outros tantos estudantes 
jamais leram a Bíblia inteira. Por que os cristãos trocam os valores do Reino por esse tipo 
de coisa? Temos que parar isso. É preciso orar mais do que nunca para que o Senhor 
levante profetas na Igreja Brasileira para combaterem tais absurdos.  

 

A DESTRUIÇÃO DE UMA GERAÇÃO  

Dados recentes de uma pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) e de outros institutos de ponta mostram que o brasileiro tem diminuído sua 
leitura significativamente nos últimos 20 anos.  

Atualmente, uma quantidade muito menor de livros, jornais e revistas é vendida 
quando comparamos com a proporção de pessoas alfabetizadas. Todas as manhãs e, mais 
atrevidamente aos domingos, programas dirigidos para crianças e adolescentes que tratam 
de temas sexuais como se fosse uma seção de terapia de casais. Existe um descontrole e 
imoralidade quase tão grande quanto os filmes pornográficos e de baixíssimo nível 
apresentados durante as madrugadas. Basta ligar a televisão para presenciarmos cenas e 
abordagens impróprias sobre o relacionamento sexual.  

A maioria das apresentadoras desse tipo de programa não tem qualquer formação 
acadêmica que as habilite para tratar com crianças e muito menos para abordar tais 
assuntos. Elas acabam vivendo, na verdade, do comércio de produtos licenciados com seus 
nomes e imagens. Beneficiam-se com a falta de cultura das crianças, jovens e de seus pais.  

Nos anos 60 e 70, meninas e meninos eram educados lendo, conversando e discutindo 
assuntos. A partir dos anos 80, as crianças passaram a ser criadas vendo televisão. Isso 
aconteceu porque os pais trabalhavam mais e deixavam o entretenimento de seus filhos a 
cargo da TV? Ou será que o problema é que essas crianças de livre e espontânea vontade 
optaram por ficar assistindo TV ao invés de ler revistinhas e livrinhos?  

 

Apresentadoras ou "Atrasadoras"?  

Os programas matinais mostraram durante quase duas décadas um mundo de fantasia 
para as crianças, que as cativava, porém não ensinava absolutamente nada de útil. Seu 
único objetivo parecia ser aumentar o faturamento da emissora, pois nesse período essa 
"fatia de mercado" infantil e juvenil foi descoberta. Além de engordar, naturalmente, as 



contas bancárias das apresentadoras. Milhões de horas foram desperdiçadas por essa 
geração em frente à TV. Loiras e morenas de valores culturais desprezíveis brotavam em 
todos os canais, sempre destacando brincadeiras e ensinamentos de gosto e utilidade 
duvidosos.  

Xuxa, a "rainha" dessas apresentadoras tentou a vida com seus programas fora do 
nosso país. Nos EUA, não funcionou. Ela quase foi expulsa de lá, porque para os padrões 
infanto-juvenis americanos, sua imagem era vista como sendo completamente indecente, 
quase pornográfica. No Chile, eles conhecem Xuxa como a "rainha dos grandinhos" pois é 
sexy demais para os meninos. Na Argentina ela também não deu certo.  

Certamente as apresentadoras não podem ser apontadas como as responsáveis por 
termos escolas e professores medíocres. Mas elas deram uma contribuição fundamental 
para a criação de uma geração que vive de fantasia, de sonhos que não serão realizados, que 
só se interessa por pagode e axé music, sem responsabilidade e sem objetivos sérios.  

O mal que essas apresentadoras e seus programas fizeram a uma geração inteira de 
tantos que hoje têm entre 14 e 34 anos é irreparável. Elas os tiraram do mundo maravilhoso 
dos livros, da cultura, da escola para se tornarem verdadeiros fanáticos, adoradores do 
mundo irreal. É claro que essas crianças iam (e ainda vão) às aulas, mas parece que por um 
mero cumprimento de dever.  

 

Influências em Nossa Cultura  

Já é tão difícil para os pais insistirem com seus filhos para que eles estudem, façam a 
lição de casa e freqüentem a escola regularmente. Imagine eles tendo de lutar contra 
formadoras de opinião tão poderosas como essas animadoras de programas infantis.  

O leitor duvida disso? Faça uma pesquisa entre seus familiares, amigos ou no seu 
local de trabalho. Basta perguntar a qualquer pessoa entre 14 a 34 anos quem foi Balzac, 
Machado de Assis ou Monteiro Lobato. Questione se eles sabem quem foi Mozart, 
Beethoven ou mesmo Rembrandt, Renoir e Tarsila do Amaral.  

Parece-lhe muito difícil? Vamos facilitar. Pergunte para os membros da geração atual 
se eles sabem o que é uma paroxítona, quais são os quatro pontos cardeais ou qual é a 
capital da Bolívia. Garanto que terá uma surpresa ao ouvir suas respostas.  

Recentemente, em um desses programas de auditório vi três artistas-cantores e 
bailarinas de axé e pagode tentando responder a essas perguntas. Ao ouvir a questão sobre 
paroxítona, a bailarina, de 25 anos aproximadamente, comentou: "É um remédio novo?" 
Procurando descrever os quatro pontos cardeais, o sambista, com cerca de 30 anos, disse: 
"Frente, verso, traseiro e dianteiro". Procurando apontar a capital da Bolívia, o mesmo 
músico respondeu: "Venezuela". O apresentador ficou perplexo.  

Tenho ouvido em pesquisas no rádio, TV e jornais, que adolescentes na faculdade 
escrevem "profição" ao invés de profissão e "séquiço" ao invés de sexo. O resultado da 
doutrinação de loiras e morenas sobre os "baixinhos" dos anos 80 e 90 não tem limites. 
Pessoas na TV respondem os maiores absurdos sobre qualquer assunto. Isso é um reflexo 
do nível cultural do nosso povo. Não creio que a cultura seja tão importante assim para o 



bem viver dessas pessoas. Talvez honestidade e boa educação estejam um passinho à 
frente.  

Porém, a falta de leitura e de uma boa educação cultural prejudica o próprio sujeito. 
Isso limita suas possibilidades escolares e profissionais, afetando seu desenvolvimento 
junto à comunidade e retardando o desenvolvimento do país.  

Temos exemplos disso em vários segmentos da sociedade. Você já tentou conversar 
com alguma dessas meninas e meninos que trabalham em telemarketing de grandes 
empresas? É um sofrimento. São pessoas despreparadas, arrogantes, que ficam repetindo as 
mesmas frases independentemente do que lhes é perguntado, como se sempre iniciassem 
uma gravação.  

 

Até Quando, Senhor?  

A Bíblia fala sobre restaurar os anos que o gafanhoto comeu (Joel 2:25). Creio que 
devemos pedir ao Senhor que nos ajude nessa gigantesca tarefa de procurar restaurar os 
nossos jovens, e não deixar que as crianças entrem pelo mesmo caminho que tantas outras 
entraram. É hora de investirmos em uma boa literatura evangélica para que leiamos e nos 
edifiquemos. Assim não seremos uma massa manobrável, mas formadores de opinião e 
possamos ajudar a influenciar outros. Como precisamos da ajuda do Senhor para mudar 
este quadro triste!  

Tenho outra preocupação: devemos cuidar para que a festa demoníaca do Halloween 
não entre em nossos lares. Você já ouviu falar nela, não é? Na América do Norte e na 
Europa é algo muito popular e tem sido comemorada até em algumas igrejas ditas 
"evangélicas". Na França, no ano 2000, ela chegou a ser celebrada com uma "carteira de 
identidade demoníaca" oficial. As crianças e adolescentes preenchiam os seus dados e até 
escolhiam um apelido demoníaco, colocavam as suas fotos e no final vinha a assinatura de 
Lúcifer. Essa "carteira de identidade" foi patrocinada por marcas famosas chocolate, como 
Mars, Bounty, M&Ms, Snickers e Twix.  

Esses fatos afetaram a formação espiritual do cristão e como conseqüência o 
conhecimento profundo do propósito eterno de Deus de acalcar todos os povos, nações, 
raças e línguas.  

 

Missões ou Omissões?  

Diante disso tudo nos resta a reflexão sobre o papel da Igreja no mundo atual. Parece 
ser tradição de nosso país nos conformarmos com os problemas. Essa característica dos 
brasileiros parece não mudar muito depois que eles se convertem.  

Esse triste quadro de indiferença, apatia, indolência e omissão da Igreja Brasileira 
atinge também a obra missionária. Olhando para o número de missionários brasileiros entre 
os não alcançados nos fez pensar no profeta Elias. Ele precisou enfrentar a síndrome da 
solidão, conforme registra 1 Rs 19:10-14:  



 

Respondeu ele: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos; porque os 
filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, e mataram os teus 
profetas à espada; e eu, somente eu, fiquei, e buscam a minha vida para ma tirarem. 
Ao que Deus lhe disse: Vem cá fora, e põe-te no monte perante o Senhor: E eis que o 
Senhor passou; e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas 
diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento; e depois do vento um 
terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto; E depois do terremoto um fogo, 
porém o Senhor não estava no fogo; e ainda depois do fogo uma voz mansa e 
delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, pôs-se à entrada da 
caverna. E eis que lhe veio uma voz, que dizia: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: 
Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos; porque os filhos de Israel 
deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada; 
e eu, somente eu, fiquei, e buscam a minha vida para ma tirarem".  

 

Quando viu o estado caótico do povo de Deus de sua época, disse que todos haviam 
se corrompido e que ele estava só. Então Elias acabou desenvolvendo uma outra síndrome: 
a de santidade. Ele achava que era o único zeloso pela causa do Senhor, mas Deus o 
convidou a sair da caverna e mostrou-lhe um grande e forte vento, um terremoto e um fogo. 
O Senhor não estava em nenhuma daquelas manifestações. Que tremenda lição para nós. 
Muitas vezes os cristãos vêem tantos movimentos modernos e correm desesperadamente 
atrás de cada um deles. Quantas vezes eles se frustram por Deus não estar num movimento 
que ao invés de ser bênção, serve para gerar divisão no corpo de Cristo. Depois que Elias se 
recuperou da depressão, o Senhor lhe disse que havia conservado 7.000 judeus que não 
haviam dobrado os seus joelhos a Baal e tampouco haviam beijado o ídolo.  

 

Litera tura Missionária   

Ainda existem em nossos dias pessoas que não dobram os joelhos a Baal. Luis Bush é 
um deles. Ao vermos que as grandes editoras evangélicas não estão publicando literatura de 
teor missionário transcultural por não a considerarem lucrativa. Nenhuma editora se 
interessou pela publicação do livro de Patrick Johnstone, A Igreja é Maior Do Que Você 
Pensa, no Brasil. Luís Bush, ex-diretor internacional do hoje extinto Movimento AD2000, 
interferiu no contato com os líderes dessas editoras. Como ninguém se interessou por esta 
publicação, vimos que era necessário fazermos algo para disponibilizar em português essa 
literatura tão importante e vital para ampliar a visão missionária. Por isso fizemos um 
grande sacrifício para produzi-la e publicamos esse livro pela Missão Horizontes.  

Esta mesma situação ocorreu com todas as revistas do AD2000, tais como Janela 35-
45, Magreb, Norte da Índia, Chifre da África, Shalom-Salam e Península Arábica . Todas 
foram publicadas pela Horizontes.10 

                                                   
10 Aproveite o cupom publicado no final deste livro e faça o seu pedido ainda hoje. Essas revistas trazem 
informações importantes sobre algumas das áreas menos evangelizadas do mundo.  



 

O que eu quero dizer com isso?  

Creio, assim como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 15:20, que precisou se 
esforçar para levar o evangelho aos não alcançados de sua época, hoje precisamos reunir 
todos os esforços necessários para restaurar essa visão. Esperamos que esta literatura sirva 
como combustível para o fogo missionário.  

 

NÓS JÁ TEMOS A CHAMADA DE DEUS 
11 

Imagine um culto em uma igreja no domingo à noite. De repente, o pastor se levanta 
inspiradíssimo e diz: "Nós temos orado pedindo a Deus que nos envie alguém para atender 
um trabalho novo da igreja. O local está situado numa grande metrópole brasileira, tem 250 
crentes, o salário é de R$ 3.000 e oferecemos carro, casa, gasolina, etc.". Certamente no 
final do culto muitos viriam e diriam que são chamados por Deus para tal cidade. Mas se 
fosse feito um desafio com grande emoção, repleto de informações detalhadas sobre um 
povo não alcançado, como, por exemplo, os fula veríamos quantos se apresentariam. Só 
para esclarecer: esse grupo étnico possui 23 milhões de pessoas no Sahel Africano, uma das 
regiões mais pobres da África. Eles tiveram visões com Jesus e estão pedindo missionários 
para os atenderem.  

É quase certo que nenhum membro da igreja se canditaria. Essa experiência pode ser 
feita na maioria dos seminários brasileiros e veremos que são poucos os que se apresentam 
para servir os povos não alcançados. Isso nos leva a uma reflexão profunda. O que define 
uma chamada? O dinheiro? A ordem dada por Cristo de irmos a todas as nações inclui os 
povos esquecidos e negligenciados pela Igreja?  

Muitos teólogos modernos afirmam que é preciso uma chamada específica de Deus 
para ir a esses lugares. Mas nós já temos a chamada de Deus 12 para ir a todos os lugares! 
Por isso, cremos piamente que realmente precisamos é de uma chamada específica para 
ficar, pois já temos a chamada do Senhor para irmos. Ele disse que devemos ir por todo 
mundo e fazermos discípulos de todas as nações.13 

Diante deste grande desafio e do desinteresse dos líderes evangélicos brasileiros para 
missões transculturais, também nos deparamos com uma "crise existencial" da Igreja. Na 
língua chinesa, os símbolos usados para escrever "crise" são uma junção de "perigo" aliado 
à palavra "oportunidade".  
                                                   
11 Uma frase de Jim Elliot, mártir entre os aucas no Equador: "Nós não precisamos de uma grande chamada 
de Deus, mas de um bom chute no traseiro", fazendo referencia a palavra "enviar", que no original é "ekbalo", 
que significa ejetar, chutar, empurrar com força ou enviar como um míssil.  
12 Creio que para ir a todo o mundo (povos, raças, línguas, tribos e nações) não necessitamos de uma outra 
chamada de Deus, mas sim para ficar é que precisamos de uma chamada específica d’Ele a fim de 
sustentarmos com as nossas orações, finanças, etc. 
13 Mateus 28:19 e 20: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado".  



Usando essa analogia, pudemos ver que o período de crise que estávamos vivendo 
seria também uma grande oportunidade para fazermos uma revolução em nossa 
organização missionária.  

 

Reavalia r para Melhorar  

Decidimos reavaliar nosso trabalho e a forma como trataríamos dos candidatos que se 
apresentam para missões. Fizemos isso, obviamente, somente depois de muita reflexão e 
oração. A primeira decisão foi mudarmos o currículo de nosso seminário missionário, que 
era composto de três partes: formal, não-formal e informal. Com isso, acreditamos que é 
possível desenvolver o candidato em várias áreas.  

 

No caráter cristão  

Muitos missionários não têm conseguido manter uma boa convivência com outros 
missionários, com a liderança local e nacional do campo onde estão trabalhando. Isso tem 
sido uma das grandes causas do retorno prematuro de muitos missionários. Este é o ponto 
crucial na área de treinamento, pois está enraizada nos candidatos a idéia de que "quando 
não se gosta da orientação, pode-se mudar para outra organização de treinamento". Isso 
acontece com relação às igrejas, pois quando os candidatos são corrigidos ou admoestados, 
mudam de igreja. Esta atitude não pode, de maneira nenhuma, ser levada para o campo 
missionário. Se formos cristãos sérios, temos que mudar esta característica que já está 
fazendo parte da igreja brasileira e está sendo exportada para as igrejas brasileiras no 
exterior.  

 

No trabalho em equipe  

Este foi o método de Jesus e está provado ser o ideal para o bom desenvolvimento 
dos dons naturais e espirituais. A Bíblia diz que um cordão de três dobras não se quebra 
facilmente. Trabalho em equipe diminui tremendamente o custo financeiro, o estresse 
cultural e ajuda muito na área de cuidado missionário, pois, por exemplo, ao invés de visitar 
um candidato somente, o custo será dividido por toda uma equipe. Vale salientar a 
importância do encorajamento mútuo nas dificuldades, que são muitas entre os povos não 
alcançados.  

 

Na área de conhecimentos de primeiros socorros  

As regiões menos alcançadas são as mais pobres da terra e faz-se necessário ter-se 
tais conhecimentos que irão ajudar na automedicação, bem como no compartilhar com os 



da própria cultura na qual se estiver trabalhando. Outros conhecimentos, como na área 
agricultura e técnica, em outras regiões são sumamente importantes.  

 

No treinamento bivocac ional  

Visa possibilitar ao candidato desenvolver seu ministério sem dependência extrema 
da base de origem. Lecionar a língua inglesa, a francesa, ou o espanhol, ser representante 
comercial, esportista ou ter outra profissão pode ser um bom ‘ministério de fazer tendas’. O 
apóstolo Paulo usou este método em algumas oportunidades. Isto não implica que a igreja 
possa ser negligente no sustento missionário. Muitos missionários brasileiros têm sofrido 
tremendamente pela indiferença da liderança evangélica brasileira na área de sustento.  

 

Na inteligência  emocional  

Diante do quadro desolador de nossa sociedade, da pressão materialista e humanista, 
que já está afetando também a Igreja Evangélica, faz-se necessário preparar o candidato 
adequadamente antes de enviá-lo ao campo. Um grande número de candidatos a missões 
vem de lares desestruturados e seus traumas terão um reflexo tremendo no sucesso do 
missionário. Ressentimento, mágoa, falta de auto-estima, falta ou excesso de autoconfiança, 
orgulho, falta de humildade, complexos de inferioridade ou de superioridade, o vício da 
mentira contumaz, falta de submissão às autoridades, preconceitos, falta de autocontrole, 
autocomiseração, preguiça de ler e, em geral, incredulidade, terão um aumento assustador 
quando explodirem no campo missionário e terão um reflexo tremendamente negativo no 
desenvolvimento do processo missionário da igreja envolvida.  

 

Na área sentimental  

Área muito desprezada pela família evangélica brasileira e que é muito usada por 
Satanás para tirar o candidato ao ministério missionário em qualquer etapa. A carência 
afetiva, quando estão longe da família ou pátria, leva muitos candidatos a cometerem vários 
deslizes e tem tirado muitos dos campos. Por isso estipulamos um tempo mínimo de um 
ano antes de o candidato solteiro pensar em qualquer envolvimento sentimental, com o 
objetivo de evitar-se feridas desnecessárias. Após o tempo aprazado, qualquer 
envolvimento precisará ser autorizado pelos ‘mentores’, também acompanhado por eles.  

 

Na área mental  

Uma mente bem preparada é fator preponderante do sucesso no campo, pois a batalha 
mais forte se dá na mente. Muitos candidatos têm uma boa formação teológica, mas quando 
se defrontam com desafios grandes entregam-se facilmente. Missões aos povos não 



alcançados, nos impelem a nadar contra a maré, pois estes povos são esquecidos e 
negligenciados pela igreja evangélica no mundo. É um ministério que não dá projeção e 
muito, muito sacrificial. Deixa-se a pátria, família, igreja, amigos, conforto, etc. e é 
importante ter uma mente renovada pelo Espírito Santo, para estar apto para andar por fé.  

 

Na prática  transcultura l prévia  

Devido às grandes distâncias culturais entre nossa cultura e a dos povos não 
alcançados, faz-se necessário uma experiência transcultural prévia (de tempo considerável, 
num país próximo e de cultura similar) que venha ajudar o candidato a avaliar diferenças 
culturais antes de ir para o campo propriamente dito. Este processo, além de não ser caro, 
ajuda muito na seleção de candidatos dispostos a ir aos lugares mais difíceis da terra.  

 

Na mobilização missionária  

O candidato não pode ir para o campo sem ter boa base de intercessão e do sustento. 
Sua igreja, líderes, amigos e família, devem ir com ele nas orações, sustento, apoio moral, 
etc. Para que isto seja uma realidade, o candidato e a agência missionária devem municiar a 
igreja, família, amigos e líderes, com todas as informações necessárias, tais como: cartas, 
fotos, estatísticas, vídeos e dar-lhes segurança de que o candidato está bem assessorado e 
apoiado logisticamente pela organização missionária. O candidato bem preparado nesta 
área pode vir a complementar o sustento necessário com outras igrejas que venham a 
trabalhar em parceria neste ministério de alcançar os não alcançados. Andrew Murray 
disse: "Uma igreja informada é uma igreja transformada. A ignorância é a fonte da fraqueza 
no esforço missionário. Saiba e crerá. Saiba e orará. Saiba e ajudará na primeira fila".  

 

Na área lingüística   

É necessário, para aprendizado de qualquer língua um treinamento com experiência 
prática numa outra língua. Da segunda para a terceira língua o processo é muito mais fácil e 
assim sucessivamente. O espanhol é um bom filtro neste processo de seleção de candidatos 
para os povos não alcançados. Aprender uma língua totalmente diferente da nossa, requer 
muito esforço e dedicação integral envolvendo de cinco a oito horas de estudo por dia.  

 

Visão global  

O candidato tem que ser preparado quanto a não duplicar esforços e evitar gastos 
desnecessários. O apóstolo Paulo tinha esta visão global que o levou a ter uma meta clara 
de terminar a tarefa em sua geração. Romanos 15:20 ele registrou a sua visão: "Esforcei-me 
para anunciar o evangelho onde Cristo nunca fora anunciado". Uma visão global irá levar a 



um trabalho de interdependência ministerial onde o mais importante é a expansão do Reino 
e não um projeto denominacional ou de uma agência missionária isoladamente. Um grupo 
de missionários se reuniu, numa certa região da África, para uma confraternização e depois 
de alguns momentos de "bate papo" três deles descobriram que estavam trabalhando na 
tradução da mesma língua e desenvolvendo um trabalho solitário. A tarefa trabalhosa, 
estafante e minuciosa de tradução da Bíblia naquela língua a partir daquele momento 
tornou-se três vezes mais rápida.  

Assim, o candidato recebe um treinamento completo para todas as áreas de sua vida. 
Queremos no futuro evitar o retorno prematuro dos missionários.  

 

Como Funciona o Nosso Seminário  

Nosso seminário missionário é sincronizado em todas as bases da América Latina. No 
segundo ano é feito em uma base de língua hispânica para os brasileiros e portuguesa para 
os de língua hispânica. Ao final o formando tem uma experiência ampla e, no mínimo, 
torna-se fluente em dois idiomas, além de ter uma visão global, prática transcultural e tudo 
isto num custo bastante acessível para qualquer igreja ou família que resolva sustentá-lo.  

A primeira coisa que os mórmons fazem quando têm um filho é abrir uma caderneta 
de poupança para o recém-nascido para que, quando ele tornar-se um jovem, possa ter os 
recursos necessários para dar dois anos de sua vida como missionário. Veja que não são 
suas igrejas que sustentam estes jovens mórmons, mas sim suas famílias. Que tremendo 
exemplo para nós e até parece que eles é que têm a verdade, e não nós. Será que podemos 
seguir este exemplo?  

Em nosso seminário missionário, depois de um ano os estudantes são forçados a 
deixar sua cultura e o terceiro ano é feito num outro país, podendo ser de língua inglesa, 
francesa ou Espanha, dependendo do país alvo ao qual se destinam. No quarto ano o 
destino é a Janela 10-40 ou além. Com isso queremos mudar o quadro estatístico que nos 
informa que 97% dos formandos dos seminários não vão para missões transculturais. 
Procuramos também facilitar o custo, pois os estudantes cobrem 50% do custo básico que é 
de apenas um salário mínimo vigente no país e a parte restante é proveniente dos recursos 
levantados através de literatura, vídeos, doação de alimentos, roupas para o bazar 
beneficente da missão, etc. Tudo isto é promovido junto com estudantes, voluntários e 
obreiros da Horizontes, pois são raríssimas as igrejas no Brasil que investem em Centros de 
Treinamento Missionário.  

 

Uma Força Inexplorada  

Nosso seminário desenvolveu um currículo inédito para treinar uma força não 
explorada: os jovens em idade escolar. Essa é uma das megatendências do novo milênio. 
Essa força estudantil, formada pelos adolescentes que muitas vezes são vistos apenas como 
"problemáticos" pelas igrejas, possui um enorme potencial.  



Ao ver que 4500 das 6809 línguas do mundo que ainda não tem porção alguma da 
Bíblia disponível, entendemos que adolescentes bem treinados e com visão poderão suprir 
essa lacuna e ajudarão a terminar essa tarefa. Batizamos o projeto de "Revolution Teen". 
Ele já está em andamento no momento. Também desenvolvemos um projeto denominado 
Radical , onde todos vivem no mesmo nível básico e dependem de um ‘fundo comum’. 
Todos os supérfluos são eliminados, mas itens importantes como saúde e tratamento 
dentário, dentro do possível, procuram ser supridos. Para o Projeto Radical II - A 
Missão Continua , decidimos que os que se casarem durante o período do Projeto, 
deverão casar com as roupas típicas dos povos com os quais vão trabalhar. Queremos nadar 
contra a maré e não aceitamos o que a sociedade normatizou, que um casamento feliz e 
belo é aquele que a noiva tem um vestido especial, que quanto maior a cauda mais bonita, 
chegando a custar mais de R$ 2.000, enquanto o noivo aluga toda a parafernália do 
casamento por R$ 100. Esta mudança vem eliminar uma fantasia ilusória, e canalizar 
investimentos no que realmente conta para a vida e para a eternidade, além de suprimir um 
forte estresse desnecessário para a noiva. É isto ser radical?! RADICAL II RADICAL I  

 

ENVOLVIDO OU COMPROMETIDO ?  

A condição da Igreja Brasileira é a seguinte: em média, em cada 100 membros 
encontramos apenas três crentes que amam missões transculturais e nós os chamamos de 
"crentes comprometidos".  

O general norte-americano Norman Schwartzkopof, que atuou na Guerra do Golfo, 
explicou a diferença entre os dois dos principais ingredientes do café da manhã típico 
americano: o bacon e os ovos. A galinha envolveu-se, pois ela deu os ovos. Mas o porco 
comprometeu-se, pois teve que dar a sua vida. E você, em qual lado está qualificado: 
envolvido ou comprometido?  

Vejamos o comprometimento de Charles T. Studd, um desportista inglês 
multimilionário, que vendeu todos os seus bens e propriedades, doou todos os recursos 
angariados para várias organizações missionárias e se dirigiu como missionário, para a 
China e Índia, onde dedicou o melhor de seus anos na proclamação do Evangelho. Já com 
51 anos, alquebrado e cansado pelo trabalho estafante, voltou para a Inglaterra para levantar 
o sustento necessário para empreender uma nova empreitada de embrenhar-se nas matas do 
interior da África, a fim de levar o Evangelho àqueles que estavam escondidos e esquecidos 
pela igreja da época. Deparou com alguns jovens corajosos e que tinham o fogo missionário 
ardendo em seus corações, e estes disseram a ele: - Charles, isto é muito sacrifício para 
você, pois já fizeste a tua parte. Sua resposta foi enfática e clara: "Se Jesus Cristo é Deus e 
morreu por mim, então não há sacrifício demasiadamente grande que eu possa fazer por 
Ele".  

Algumas lideranças conservadoras, que acompanham os resultados dos estudos do 
IBGE, tendenciosamente católico, dizem que o tamanho da igreja brasileira é 18 milhões, 
enquanto outros bem otimistas exageram para 45 milhões. Nós ficamos no meio e, 
baseados na experiência, cremos que temos 3% da igreja amando missões transculturais.  



Portanto temos aproximadamente um milhão de crentes que amam missões 
transculturais. Serão estes os 7.000 que não dobraram os joelhos ao Baal moderno? Mas, 
infelizmente, a maioria deles não possui nenhum material de missões transculturais, sequer 
tiveram contato com um missionário totalmente bicultural, pois alguns missionários 
brasileiros, que não passaram por um treinamento adequado, podem estar há um longo 
tempo no campo sem falar a língua do povo local . Imagine o que é absorver a cultura, que 
é algo muito mais difícil. Queremos nos dirigir a estes amantes de missões e reuni-los a fim 
de municiá-los com todas as informações necessárias, tais como: literatura, vídeos, globos, 
cartões de oração e diversos materiais com conteúdo missionário, tanto para adultos como 
para crianças. Queremos uni-los. Que força possuiríamos em nosso arraial se uníssemos as 
nossas forças.  

Um outro material que temos introduzido na Igreja brasileira é o "cofrinho Radical". 
Essa campanha foi lançada pela Horizontes em todo o Brasil e América Latina e tem 
ajudado no sustento do Projeto Radical. Queremos ver mudada a estatística que diz que os 
crentes brasileiros gastam mais com Coca-Cola do que investem em missões, e o cofrinho 
está sendo o memorial de uma geração que está assumindo o compromisso de mudar este 
quadro. Num país tão rico em frutas, os refrigerantes conquistaram lugar no mercado 
brasileiro, mas nós queremos ver o cofrinho radical ver missões a frente dos refrigerantes 
dentro de nossas igrejas. Em nossa base de Monte Verde temos um museu da Coca-Cola 
com vários exemplares de embalagens e tudo o mais que relaciona com o refrigerante 
vindos de vários países. Nosso objetivo é desafiar os que nos visitam a investir mais na 
expansão do Reino do que em Coca-Cola.  

Imagine que a Coca-Cola só não conseguiu chegar a cinco países do mundo e 
começou suas atividades somente em 1886, na cidade de Atlanta, nos EUA! Você vai nos 
ajudar a mudar esta triste estatística?  

Estivemos na França em janeiro de 2001 com os 39 radicais que estavam aprendendo 
o francês, preparando-se para irem para o Sahel Africano, uma das regiões mais pobres do 
mundo onde dois milhões de pessoas morrem por ano somente vítimas de malária. Tivemos 
a oportunidade de visitar o Hipódromo Nacional e ficamos sumamente surpresos ao ver 
animais de diversos portes, pequenos, grandes e alguns deles gigantes. Mas o que mais nos 
impressionou foi a lição dos cavalos. Alguém nos disse que um cavalo sozinho puxa 200 
quilos e dois cavalos juntos, 2.000 quilos. Portanto dois deles multiplicam a força sinérgica 
para dez. Isso é algo fantástico e maravilhoso! É o mesmo paralelo encontrado no Antigo 
Testamento, registrado em Dt 32:30 14, que diz que uma só pessoa persegue a mil e duas a 
10.000!  

Cremos nessa sinergia cristã e se conseguirmos unir as nossas forças poderemos fazer 
um grande estrago no reino das trevas. A Bíblia registra em João 17:21-23: "Para que todos 
sejam um; assim como tu, ó Pai, 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 lhes dei 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, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste a eles, 
assim como me amaste a mim".  

                                                   
14 "Como poderia um só perseguir mil, e dois fazer fugir dez mil, se a sua Rocha lhos não vendera, e o Senhor 
não lhos entregara?"  



A oração sacerdotal de Cristo diz que o mundo só vai crer quando nós formos um, 
assim como o Pai e o Filho são um. Cremos piamente que a oração do Filho está 
começando a ser respondida.  

O Projeto Radical é formado por missionários de 16 denominações diferentes e de 
quatro países latinos. Se você é um dos ‘três’ entre os ‘100’ que está comprometido com a 
expansão do Reino até os confins da terra e quer somar conosco, envie-nos seus dados. 
Queremos municiá-lo com informações detalhadas sobre como se comprometer com a 
tarefa. Você estando preparado poderá ser um profeta e influenciar a outros a deixarem o 
pecado chamado Grande Omissão e vir fazer parte da Grande Comissão a fim de trazer 
Jesus Cristo de volta ainda em nossa geração.  

Pelos esquecidos e negligenciados pela igreja evangélica,  

David Botelho 

Diretor da Missão Horizontes América Latina  

 

SITUAÇÃO ATUAL DE M ISSÕES  

O que é a Janela 10-40?  

Sei que muitos talvez não estejam familiarizados com esse termo missiológico. Logo, 
creio que seria bom esclarecermos. O mundo é dividido, por uma linha imaginária, em duas 
partes iguais. Essa divisória é chamada de "linha do Equador" e suas demais divisões são 
denominadas graus. Portanto, Janela 10-40 está entre os graus 10 e 40 acima da linha do 
Equador. Isto é, começa pelo oeste da África, passa pelo Oriente Médio, Índia, China e indo 
até o Japão.  

Nesta região se concentram:  

�2.3 bilhões dos povos menos alcançados do mundo;  

�97% dos povos menos evangelizados do mundo;  

�99% dos pobres menos evangelizados do mundo;  

�Os três principais blocos religiosos: islamismo, hinduísmo e budismo;  

�Os 57 países menos evangelizados do mundo.  

Essa é a triste realidade de uma região que também é conhecida como "Fortaleza de 
Satanás" ou "Cinturão de Resistência".  

Se estamos seriamente comprometidos em prover uma oportunidade efetiva para que 
cada pessoa tenha uma experiência com a verdade do Salvador Jesus Cristo, não podemos 
ignorar as realidades desta região.  

 



F rases Históricas  

As frases listadas a seguir têm o propósito de gerar reflexão no seio das igrejas. Elas 
foram retiradas da Bíblia ou ditas por pastores, teólogos e missionários. Outras pertencem à 
cultura popular e secular. Algumas delas, inclusive, são de autor anônimo.  

Nossa sugestão é que você as utilize de várias maneiras. Seleciona algumas com que 
você mais se identifica ou que lhe tocaram de maneira espacial e as divulgue. Por exemplo, 
reproduzindo-as em boletins de igreja, em sermões, durante campanhas missionárias, etc.  

"Somente as pessoas que têm a capacidade de fazer as coisas simples com perfeição é que 
adquirem a arte de fazer as coisas difíceis com facilidade" – anônimo  

"O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário" – Albert Einstein  

"Uma visão sem ação é somente um sonho. Uma ação sem visão é apenas um passatempo. 
Uma visão com ação pode transformar o mundo" – anônimo  

"Começar já é metade de toda ação" – provérbios grego  

"Há três coisas que não voltam atrás: a flecha lançada; a palavra pronunciada e a 
oportunidade perdida" – provérbio chinês  

"Se Deus quer a evangelização do mundo, mas te recusas a sustentar missões, então te 
opões à vontade de Deus" – Oswald Smith  

"Tenta fazer grandes coisas para Deus e espera grandes coisas de Deus" – Guilherme Carey  

"Por que alguém deveria ouvir do evangelho duas vezes, quando há pessoas que não 
ouviram nenhuma vez" – Oswald Smith  

 "Contribua de acordo com a sua renda para que Deus não transforme a sua renda de acordo 
com a sua contribuição" – Peter Marshall  

"Meu destino é proclamar a mensagem sem me importar com as conseqüências pessoais 
para mim mesmo" – Conde Zinzendorf  

"A minha paróquia é o mundo" – João Wesley  

"As possibilidades são tão maravilhosas como as promessas de Deus" – Hudson Taylor  

"Coloque missões em primeiro lugar e Deus dará as coisas necessárias" – Edison Queiróz  

"Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura" – Jesus Cristo  

"Não creio em métodos de fundar igrejas, mas sim em levar almas a Cristo, pois não 
plantamos florestas, mas sim árvores e estas vão formar florestas. Vidas salvas formam as 
igrejas" – Zekar Tanyar, pastor turco  

"Será que chamada é quando uma porta se abre onde a igreja está estabelecida ou é o 
comando de Jesus para ir a todas as nações, principalmente onde não há igrejas ou ela é 
muito pequena?" – David Botelho  

"Chamada é uma questão de obediência ao IDE de Jesus a todas as nações, incluindo os 
povos não alcançados pelo Evangelho" – David Botelho  



"É justo uma igreja de 1000 membros ter 20 obreiros enquanto cada um milhão de 
muçulmanos tem só 2,8 missionários transculturais?" – David Botelho  

"Uma igreja pode considerar-se missionária quando investe mais de 50% de suas finanças 
em missões transculturais, pois a Bíblia diz que onde está seu tesouro aí está seu coração" – 
David Botelho  

 "Nós somos imortais até que cumpramos a tarefa a nós encomendada" – James Frazer, 
missionário numa das regiões perigosas da China  

"É raro ver o sustento de pastores locais ser cortado ou diminuído, mas isto é comum na 
vida de missionários. É isto justo?" – David Botelho  

"É inconcebível imaginar que pastores locais devem ser desafiados para missões 
transculturais quando isto é ordem de nosso Senhor Jesus" – David Botelho  

"Quem não ama missões transculturais deve começar a duvidar de sua salvação, pois é o 
diabo que odeia o término da tarefa da evangelização mundial, pois isso significaria o fim 
de sua obra na terra" – David Botelho  

"Uma igreja não existe para si mesma, mas sim para o mundo" – George Carey  

"Se você acredita no que gosta no Evangelho e rejeita aquilo que quiser, então você não 
acredita no Evangelho mas em si mesmo" – Santo Agostinho  

"Uma igreja que não prega e envia pessoas para missões transculturais não está cumprindo 
plenamente o Evangelho de Jesus" – Fred Nuckley  

"Obediência parcial às palavras de Jesus ainda é desobediência - precisamos ir nós mesmos 
ou então enviar pessoas para os confins da Terra" – Fred Nuckley  

"Entusiasme-se com missões mundiais, pelo amor de Deus!" – Fred Nuckley  

"Eu o desafio a adquirir a visão da ‘Grande Colheita’ e ver como Jesus poderá mudar sua 
cosmovisão e o futuro dos povos" – Fred Nuckley  

"Vida com Jesus é eterna e cheia de felicidade, mas vida sem Jesus é morte e sofrimento - 
que direito você tem de guardar esse dom para si mesmo diante de 97% da população 
mundial que ainda não O conhece?" – Fred Nuckley  

"A oração mais perigosa é aquela de que devemos pedir ao Senhor que envie obreiros para 
a Sua seara, pois Ele pode gostar dela e nos enviar aos lugares mais esquecidos e 
negligenciados pela igreja evangélica" – David Botelho  

"O único interesse do diabo é impedir que os cristãos orem. Ele não tem medo algum dos 
estudos sem oração, do trabalho sem oração e da religião sem oração. Ele ri-se de nossa 
labuta e zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos" – Samuel Chadwick  

"Deus nada fará na terra, senão em resposta a oração da fé" – autor desconhecido  

"A oração pode mudar qualquer coisa. O impossível não existe. O poder pertence a Ele, a 
oração é nossa. Sem Ele nada podemos e sem nós Ele nada fará" – Jack W. Hayford  

"Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á" – Jesus Cristo  

"Ande com uma pessoa de fé e verá maravilhas. Não ande com um incrédulo, pois você 
pode ser afetado" – David Botelho  



"Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder" – 
Jim Elliot, mártir entre os índios aucas  

"Os que não podem suportar a fumaça nunca alcançarão o fogo" – provérbio do povo 
woaadabe, da África  

"Jesus não chama os capacitados, mas capacita os chamados"  

"Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias" – Deus  

"Quem não tem uma causa pela qual morrer não tem motivo para viver" – Martin Luther 
King Jr.  

"Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos 
dos que contribuem"  

 "Só tem dois dias no meu diário: Hoje e aquele grande dia" – Martin Luther King Jr.  

"Se não agora, quando? Se não nós, quem?" – Gorbatchev, ex-presidente russo diante do 
parlamento soviético no tempo da perestroika.  

"Como crerão naquele de quem nada ouviram?" – Paulo de Tarso  

"A medida do nosso coração é a medida do nosso poder" – Samuel Chadwick  

"Nós não precisamos de uma grande chamada de Deus, o que realmente necessitamos é de 
um bom chute no traseiro" – Jim Elliot, mártir entre os índios aucas no Equador  

"Cuidado para não dar ênfase ao que a oração custa para nós; custou tudo para Deus tornar 
possível a nossa oração" – Oswald Chambers  

"O melhor conselho que minha mãe me deu foi ‘Não esqueça de fazer oração’" – Lorrie 
Morgan  

"A oração que começa com confiança e passa para a espera, sempre terminará em gratidão, 
triunfo e louvor" – Alexander Maclaren  

"Quanto menos palavras, melhor a oração" – Martinho Lutero  

"Muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar 
para onde podia ir" – Martinho Lutero  

"Tenho tanto para fazer hoje que acho que passarei as primeiras três horas em oração" – 
Martinho Lutero  

"Aquele que não ora não engana a Deus, engana a si mesmo" – George Failing  

"Assim como os artistas se entregam aos seus modelos e os poetas aos seus interesses 
clássicos, também devemos nos entregar sem reservas à oração" – Charles Spurgeon  

"Vigiai e orai para que não entreis em tentação" – Jesus Cristo  

 "Orar sem fé é como tentar cortar com uma faca cega: - muito esforço e pouco resultado" – 
James Fraser  

"A oração não muda a Deus, mas sim aquele que está orando" – Soren Kierkegaard  

"Eu, o Senhor, não mudo" – Deus  



"Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração" – John 
Bunyan  

"Olhar à volta traz aflição. Olhar para dentro traz depressão. Olhar para cima traz benção" – 
autor desconhecido  

"Viver uma vida sem oração é construir uma casa sem pregos" – Leslie Davison  

"Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder" – Peter Deyneka  

"Orar é invadir o impossível" – Jack Hayford  

"A oração move a mão que move o mundo" – John Aikman Wallace  

"Boas orações nunca voltam rastejando para casa. Estou certo de que receberei aquilo que 
pedi ou aquilo que devia ter pedido" – Joseph Hall  

"Nossas orações e a misericórdia de Deus são como dois baldes em um poço; enquanto um 
sobe, o outro desce" – Mark Hopkins  

"A vida cristã sem oração é como o hardware do computador sem o software necessário" – 
autor desconhecido  

"Orar é conversar com Deus" – Clemente de Alexandria  

"Não é bom que o homem ore ‘filé’ e viva ‘rabada’" – Henry Ward Beecher  

"Não peça tarefas adequadas à sua capacidade. Peça capacidade adequada às suas tarefas" – 
autor desconhecido  

 "Você não tropeçará se estiver ajoelhado" – autor desconhecido  

"Os faladores não são bons feitores" – William Shakespeare  

"Que Deus abençoe todos a quem amo;  

Que Deus abençoe todos que me amam;  

Que Deus abençoe todos que amam os que eu amo  

e todos que amam os que me amam".  

– do New England Sampler , publicado no século XVI  

"Dois terços da população mundial não dormem porque estão com fome e o outro terço não 
dorme com medo dos que estão com fome" – Robert Mc Namara, ex-presidente do Banco 
Mundial  

"Evangélicos brasileiros gastam mais com Coca-Cola do que investem naquilo que dizem 
acreditar: MISSÕES" – David Botelho  

"O Espírito de Cristo é o espírito de missões e quanto mais próximos estivermos d’Ele mais 
nos tornaremos missionários com maior intensidade" – Henry Martin  

"O mundo está muito mais preparado para receber o Evangelho do que os cristãos para o 
propagar" – George Peters  

"Uma mensagem preparada numa mente alcança uma mente; uma mensagem preparada 
numa vida alcança uma vida" – Bill Gothard  



"Há mais pessoas vivendo no mundo hoje do que aquelas que morreram desde Adão de 
acordo com o Dr. Y. J. Taves da Universidade de Minnesota, EUA. Ele diz que 3/5 de todas 
as pessoas que nasceram estão vivas nos nossos dias" – Wheeler McMiller  

"Os missionários nunca são pedintes. Eles são embaixadores que nos dão a oportunidade de 
nos tornarmos parceiros com eles através da oferta de nossos dólares enquanto eles 
oferecem suas vidas" – Harry Ironside  

 "Se Deus chamar você para ser um missionário não se incline na idéia de ser o rei da 
Inglaterra" – Jordan Grooms  

"Eu fui feito uma tocha de vida para arder e prefiro iluminar onde as pessoas estão 
morrendo nas trevas do que numa terra inundada com luz" – um missionário  

"Deus usa aquele que se concentra mais em sua disponibilidade do que em sua própria 
habilidade" – Howard Hendricks  

"Dá-me um homem de Deus - um homem fiel à visão que lhe é dada e eu reconstruirei 
vossos santuários destruídos e porei as nações de joelhos, humilhadas" – George Liddell  

"A primeira reforma colocou a Palavra de Deus nas mãos do povo e agora precisamos de 
uma reforma que venha colocar o serviço de Deus nas mãos do povo" – Elton Frueblood  

"A saúde de uma igreja é medida pela sua capacidade de enviar missionários e não pela 
capacidade de lotação dos bancos que possui" – Rick Warren  

"Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos" – autor desconhecido  

"A Janela 10-40 é realmente grande - 62 países, 2.3 bilhões de pessoas sem conhecimento 
de Cristo, 97% dos povos não alcançados, 99% dos pobres menos evangelizados do mundo, 
portanto, rogai ao Senhor da Janela que envie obreiros para o cinturão de resistência ao 
Evangelho" – Mt. 9:37-38 (paráfrase de David Botelho)  

"Não existe igreja pobre que não possa fazer missões. Existe igreja pobre, por não fazer 
missões" – José Alves dos Santos  

"O impossível é campo preferencial da ação de Deus. Onde o homem cessa, Deus começa!" 
– Guilhermino Cunha  

"A excelência de um verdadeiro cristão se conhece pela grandeza das causas que ele 
defende e pelo preço que está disposto a pagar por essas causas" – autor desconhecido  

 "Aquele que não consegue ver o invisível, tocar o inatingível, ouvir o inaudível, jamais 
conseguirá experimentar o impossível".  

"Mais vale o sofrimento de uma derrota do que o arrependimento de nunca ter lutado por 
uma vitória" – autor desconhecido  

"A obra de Deus começa difícil, torna-se impossível e então é feita" – Hudson Taylor  

"Você deve ir ou enviar um substituto" – Oswald Smith  

"Esta geração só pode alcançar esta geração para Cristo"  

"A missão da Igreja é missões"  

"A qualquer lugar, contanto que seja para frente, em Cristo" – David Livingstone  



"Penetremos mais e mais fundo nas trevas satânicas"  

"Deus quer a evangelização do mundo, mas se você se recusa a sustentar as missões, você 
se opõe à vontade de Deus" – Oswald Smith  

"Faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus" – William Carey  

"A igreja que não evangeliza se fossiliza"  

"Antes de alguém ouvir o Evangelho duas vezes, que todos o ouçam pelo menos uma vez!"  

"Você não pode levar o dinheiro com você mas, pode mandá-lo ao céu mediante missões" – 
Oswald Smith  

"Somente quando a Igreja cumpre sua obrigação missionária é que justifica a sua 
existência"  

"O rico morre e deixa milhões sem poder levar consigo nem um tostão" – William Fatler  

 "Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer por Ele 
pode ser grande demais" – C.T. Studd  

"Agora quero ser consumido por Deus". Henry Martin  

"Pode-se contribuir sem amar, mas não se pode amar sem contribuir"  

"A igreja que deixa de ser evangelística em breve deixa de ser evangélica" – Alexander 
Duff  

"A questão não é bem quanto do meu dinheiro darei a Deus, mas quanto do dinheiro de 
Deus reservarei para mim"  

"A tarefa suprema da Igreja é a evangelização do mundo" – Oswald Smith  

"Desconhecemos quantos milhões ainda desconhecem o Evangelho"  

"Tua tarefa única na terra é esta: salvar almas" – João Wesley  

"A simpatia não substitui a ação"  

"Só Cristo pode salvar o mundo, mas Cristo não quer salvar sozinho o mundo – conta com 
nossa colaboração"  

"O melhor remédio para uma igreja enferma é pô-la em dieta missionária"  

"É possível orar ‘Venha o Teu Reino’ sem nunca dizer ‘Envia-me a mim’?"  

"Deus tinha um único Filho e fez dele um missionário" – David Livingstone  

"Enquanto houver milhões de seres humanos sem a Palavra de Deus e sem o conhecimento 
de Jesus Cristo, ser-me-á impossível devotar meu tempo e energia àqueles que têm ambos" 
– J. L. Ewen  

"A tarefa toda, de toda Igreja, é dar o Evangelho todo, ao mundo todo"  

 "Por que tão poucos ouvem o Evangelho tantas vezes e tantos nunca o ouviram nem uma 
vez?" – Oswald Smith  

"Estou destinado a proclamar a mensagem, sem importar-me com as conseqüências 
pessoais que me sobrevirão" – Conde Zinzendorf  



"Declaro, agora que estou morrendo, que não teria gastado minha vida de outro modo, 
ainda que recebesse em troca o mundo inteiro" – David Brainerd  

"Nunca me preocupei com onde viveria, nem como viveria, nem que provações teriam que 
sofrer, desde que assim eu pudesse ganhar mais almas para Cristo" – David Brainerd  

"A nova tecnologia é a arte circense de inventar necessidades desnecessárias que se tornam 
absolutamente imprescindíveis" – Juliano Bastide, sociólogo  

"Ciência e tecnologia se multiplicam à nossa volta. Em grande parte, elas ditam a extensão 
das linguagens com que falamos e pensamos. Ou usamos essa linguagem, ou 
permanecemos mudos" – J. G. Ballard, escritor inglês  

"Hoje tudo vai contra a comunicação entre seres humanos. Sou a favor da tecnologia, mas 
devemos humanizá-la" – Pedro Almodóvar, cineasta espanhol  

"Não sois máquinas. Homens é o que sois" – Charles Chaplin, ator  

"Se há uma tarefa difícil a ser feita entregue-a a uma mulher" – Paul Young Choo  

"MISSÕES: Deus inventou isto, Jesus morreu por isto, Paulo viveu isto, Carey reiniciou 
isto, Você está disposto a terminar isto?" – David Botelho  

"Eu quero que vocês sejam os primeiros no amor. Eu quero que vocês sejam os primeiros 
na excelência moral. Eu quero que vocês sejam os primeiros na generosidade" – Martin 
Luther King Jr.  

 "Não quero ser um conformista previsível, preso a algo que requer menos de mim do que 
eu sou chamado a dar. Não quero uma vida de fantasias que eu possa usufruir sem sair do 
sofá. Quero sonhos que me façam mover em face de desvantagens impossíveis. Quero ter 
esperança quando a vida for intolerável e quero quebrar o que a torna intolerável" – George 
Barna  

"O propósito primário da Bíblia é mudar a nossa vida e não aumentar o nosso 
conhecimento"  

"Tensão quieta não é confiança. É simplesmente ansiedade reprimida"  

"Meu futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus para mim".  

"É melhor cair das nuvens do que do terceiro andar"  

"Sou um sonhador. Alguns homens vêem as coisas como elas são e perguntam por quê; 
sonho coisas que nunca foram; por que não?" – Bernard S.  

"Salvando-se um adulto, salva-se uma alma. Salvando-se uma criança salva-se uma vida e 
uma alma"  

"O homem nunca esteve tão acompanhado e nunca esteve tão só"  

"O pensamento é para a leitura o que a luz é para a pintura"  

"Alguém orou: ‘Deus, tem misericórdia dos perdidos’". A resposta divina foi: "Já tive 
misericórdia; agora você precisa ter"  

 



M ANDAMENTOS PARADOXAIS DA LIDERANÇA  

As frases a seguir têm o mesmo objetivos das anteriores, mas sua ênfase é na questão 
de liderança:  

As pessoas são ilógicas, irracionais e egocêntricas. Mas, de qualquer maneira, ame-as.  

Se você faz o bem, as pessoas o acusarão de ser egoísta ou de ter segundas intenções. Mas, 
de qualquer maneira, continue fazendo o bem.  

Se você é bem sucedido, granjeará amigos falsos e inimigos verdadeiros. Mas, de qualquer 
maneira, continue sendo bem sucedido.  

O bem que você faz hoje será esquecido amanhã. Mas, de qualquer maneira, continue 
fazendo o bem.  

A honestidade e a franqueza o tornam vulnerável. Mas, de qualquer maneira, continue 
sendo franco e honesto.  

Os grandes homens com grandes idéias podem ser abatidos pelos pequenos homens com 
idéias curtas. Mas, de qualquer maneira, continue pensando grande.  

As pessoas sentem as dores dos desfavorecidos, mas ficam com os privilegiados. Mas, de 
qualquer maneira, continue lutando pelos que sofrem.  

O que você gastou anos para edificar poderá ser destruído numa só noite. Mas, de qualquer 
maneira, continue edificando.  

As pessoas necessitam realmente de sua ajuda, mas um dia, poderão voltar-se contra você 
por tê-las ajudado. Mas, de qualquer maneira, continue ajudando-as.  

Dê o seu melhor pela humanidade e poderá receber um coice. Mas, de qualquer maneira, 
continue dando o seu melhor pela humanidade.  

 

ZONA DE CONFLITO  

Ao entrarmos numa guerra, procuramos depressa saber onde fica a "zona de conflito". 
Poderemos nos envolver em sérios problemas se não a conhecemos, comprometendo nossa 
vida, nossa causa e nossa vitória. E talvez com isso acabemos inclusive perdendo a guerra.  

Nós, da MISSÃO HORIZONTES, temos orado para que este livro desperte o coração 
dos cristãos da Igreja Brasileira para que eles se comprometam com uma grande batalha. 
Nós, cristãos, enfrentamos uma guerra declarada pelas almas deste mundo. Nosso maior 
desafio é alcançarmos os povos da "Janela 10-40" e chegarmos à vitória, resgatando os 
perdidos para Jesus.  

O termo "Janela 10-40" originou-se em julho de 1989, com Luis Bush, durante a 2a 
Conferência de Lausanne, em Manila, Filipinas. Desde então esse termo tem sido usado por 
missiólogos para referir-se à área delimitada pelas linhas imaginárias dos paralelos que 



passam nas longitudes 10 e 40, acima da linha do Equador. É uma faixa contínua de terra, 
cobrindo o oeste e norte da África, o Oriente Médio, a Índia, a China, o Japão e as ilhas do 
Pacífico. É NESSA ÁREA QUE VIVEM 95% DOS POVOS NÃO ALCANÇADOS DO 
MUNDO. Você pode ajudar a mudar essa realidade, aceitando o desafio de guerrear 
conosco.  

Em primeiro lugar, você pode organizar um grupo de oração missionária para estar 
intercedendo pela salvação dos povos que vivem na Janela 10-40. Seu grupo pode orar e se 
corresponder com organizações e missionários envolvidos com o evangelismo dessa área, 
obtendo informações sempre atualizadas sobre o campo e o trabalho ali desenvolvido. 
Precisamos orar uns pelos outros (Ef 6:18,19) e, muito mais pelos que estão nas trincheiras 
dos confins do mundo, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Você também pode 
realizar na sua igreja um mês de intercessão em favor da salvação dos não alcançados. Ore 
pelas nações que compõem a Janela 10-40.  

Sugerimos aqui um roteiro:  

Dia 01 – Argélia e Arábia Saudita  Dia 02 – Albânia e Afeganistão  Dia 03 – Azerbaijão e Bangladesh  
Dia 04 – Benin e Butão  Dia 05 – Burkina Fasso e Mianmar (antiga Birmânia)  Dia 06 – Bahrain e Brunei  Dia 07 – Cazaquistão e China  
Dia 08 – Catar e Camboja  Dia 09 – Coréia do Norte e Djibuti  Dia 10 – Emirados Árabes Unidos e Egito  
Dia 11 – Etiópia e Formosa  Dia 12 – Guiné Equatorial e Guiné Bissau  Dia 13 – Irã e Índia  Dia 14 – Indonésia e Iraque  
Dia 15 – Israel e Iêmen  Dia 16 – Japão e Jordânia  Dia 17 – Kuwait e Quirguistão  
Dia 18 – Laos e Líbano  Dia 19 – Líbia e Mauritânia  Dia 20 – Mali e Marrocos  
Dia 21 – Malásia e Maldivas  Dia 22 – Mongólia e Níger  Dia 23 – Nepal e Nigéria  
Dia 24 – Omã e Paquistão  Dia 25 – Sudão e Saara Ocidental  
Dia 26 – Sri Lanka e Somália  Dia 27 – Tailândia e Tadjiquistão  Dia 28 – Turcomenistão e Tibete  
Dia 29 – Tunísia e Turquia  Dia 30 – Uzbequistão e Vietnã  Dia 31 – Ore Mateus 9:38  
 

Em segundo lugar, você pode investir nas vidas que já estão trabalhando ou que estão 
lutando para conseguir sustento necessário para trabalharem nesses países. As 



possibilidades de a Igreja Brasileira fincar estacas na Janela 10-40 são tremendamente 
favoráveis. O nosso tempo é HOJE!  

Se cinco milhões de cristãos brasileiros investissem R$ 3,00 (três reais) por mês em 
favor do movimento missionário da Janela 10-40, poderíamos enviar para a seara do Senhor 
10 mil trabalhadores brasileiros com sustento integral. Isso multiplicaria muitas vezes o 
efetivo missionário na área mais carente do mundo. Pense em investir, por exemplo, 5% do 
seu próprio sustento no "FUNDO MISSIONÁRIO JANELA 10-40" da Missão Horizontes.  

Finalmente, você mesmo pode aceitar o urgente desafio e IR para a Zona de Conflito 
frustrar a astúcia do diabo, estabelecer os planos e propósitos de Deus para a salvação dos 
perdidos e celebrar a Sua Glória!  

Os campos da Janela 10-40 estão brancos para a ceifa e clamam a Deus por ceifeiros 
capacitados para essa enorme obra.  

Cristão brasileiro: basta de omissão! A realidade das palavras de Jesus: "A seara na 
verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos..." é incontestável. É urgente, portanto, 
obedecer à Sua ordem: "Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para Sua 
seara" (Mt 9:37-38).  

Muitas dessas NAÇÕES não têm nenhuma igreja e outras tantas não possuem 
nenhum cristão nacional conhecido. Mas você pode ir! Se você não tiver preparo, aceite a 
sugestão de Jeremias 46:14 "Apresenta-te e prepara-te!" A Missão Horizontes está à sua 
disposição para isso.  

Comece a orar, a contribuir e a considerar a possibilidade de ir. Aceite o desafio e 
aliste-se nas fileiras do Rei Jesus. Estamos clamando e esperando por tantos quantos o 
Senhor convocar para trabalhar naquelas Suas possessões, até os confins da terra, que Ele 
mesmo nos dará como herança (Sl 2:8).  

 

CEMTD   

Curso de Especialização em Missões Transculturais a Distância  
 

Estude em sua própria casa com Patrick Johnstone, Bruce Olson, Luis Bush, Edison 
Queiroz, Glenn Myers, Oswald Smith, André Murray e outros.  

São 20 módulos que tratam de assuntos diversos, tais como:  

 

� Base bíblica de missões.  

� Contextualização missionária.  

� As regiões menos alcançadas pelo Evangelho.  

� Janela 10-40.  

� Janela 35-45.  

� Rota da Seda.  



� Índia.  

� Península Arábica.  

� Povos nômades.  

� Igreja Perseguida.  

� Evangelismo cronológico.  

� Estratégias e métodos de missões transculturais.  

 

Cada módulo é acompanhado de um ou mais livros ou vídeos missionários, com 
perguntas indutivas. Assim, você poderá ler, refletir, estudar e aproveitar ao máximo as 
lições. Além disso, o aluno irá aprender sobre métodos e estratégias missionárias 
transculturais para que possamos terminar a tarefa de evangelização mundial em nossa 
geração.  

A visão é prepará-lo para ser um conhecedor de missões transculturais e um 
mobilizador de missões. Desse modo, você poderá representar a Missão Horizontes na sua 
igreja, em conferências missionárias e outros eventos.  

Além de oferecermos o melhor material disponível em língua portuguesa sobre 
missões transculturais, ao completar os primeiros dez módulos você terá direito a uma 
estadia grátis de uma semana em uma das bases da Horizontes Brasil. No final do curso, 
você receberá um certificado de conclusão e uma estadia de uma semana em uma de nossas 
bases na América Latina.  

As matérias deste curso são reconhecidas pelo Seminário Missiológico Transcultural 
da Missão Horizontes  

 

Custos:  

Inscrição R$ 10,00 + R$ 50,00 por cada módulo.  

Preços diferenciados para casais e grupo de 10 alunos (monte um na sua igreja)  

Tempo de duração: de 6 a 20 meses.  

Entre em contato conosco pelo e-mail:  

CEMTD@MHORIZONTES.ORG.BR  

 
STMI   

Seminário Teológico Missionário Intensivo da Missão Horizontes 
América  Latina 

Concretizando uma visão de formação integral dada por Deus, oferecemos um 
treinamento que desenvolve a preparação prática de candidatos a fim de pregarmos o 



Evangelho de forma eficaz onde Cristo não foi ainda anunciado. Além da aprendizagem nas 
matérias teológicas e missiológicas, o candidato será preparado para enfrentar as 
dificuldades que surgem no campo. Este preparo envolve diversas áreas simultaneamente: 
intelectual, emocional, sentimental e espiritual. Além disso, nos preocupamos com o caráter 
cristão; o trabalho em equipe; a formação bi-vocacional como professor de língua 
estrangeira (espanhol, francês, inglês ou outras); a visão global e a prática transcultural.  

 

DURAÇÃO:  

O Seminário Teológico Missionário Intensivo é dividido em quatro períodos:  

1º ANO: NO BRASIL, EM MONTE VERDE, MG, EM SÃO PAULO, SP OU 
PARAGOMINAS, PA; Sistema Intensivo Semestral.  

2º ANO: UM PAÍS DE LÍNGUA HISPÂNICA EM UMA DAS NOSSAS BASES. 
Experiência transcultural, vida em equipe, cultura, lingüística, trabalhos sociais, trabalhos 
com igrejas locais e aprendizado do espanhol.  

3º ANO: PAÍS DE LÍNGUA INGLESA, FRANCESA OU NA ESPANHA. 
Preparação para o trabalho na Janela 10-40 e Além.  

4º ANO: Estágio supervisionado em equipe dentro de um PAÍS DA JANELA 10-40 e 
Além.  

CUSTO DO TREINAMENTO NO PRIMEIRO ANO:  

MATRÍCULA : 1/3 do salário mínimo vigente.  

CURSO: Um salário mínimo vigente por pessoa por mês, cobrindo os custos do 
curso, hospedagem e alimentação.  

 



Para participar, preencha a ficha a seguir e envie seus dados para o endereço abaixo:  

 

STMI - Centro para as Nações  

Caixa Postal 420 - Monte Verde - 37653-000 Camanducaia - MG  

Outras informações: TEL/FAX: 0xx35 – 3438-1546  

E-mail: SEMINARIO@MHORIZONTES.ORG.BR  

 

Sim, eu quero fazer parte do Seminário Teológico Missionário Intensivo da Missão 
Horizontes.  

Nome _____________________________________________  
End.: ______________________________________________  
Bairro: __________________ Cidade:____________________  
UF: ______ CEP:_____________-_____  
E-mail: ____________________________________________  
Tel:(___) ________________ Celular: (___) _______________  
Data de Nasc.:____/____/____ Estado Civil:_______________  
Igreja/Entidade:______________________________________  
Cargo que ocupa: ____________________________________  
Formação:  
  1º Grau completo (  ) Sim (  ) Não  
  2º Grau completo (  ) Sim (  ) Não  
  Superior ( ) Sim ( ) Não Outros:______________________________  
Imprima e envie para nós  

 



FAZENDO A SUA PARTE  

Você pode fazer a sua parte:  

Divulgue esse livro em sua igreja. Escreva para nós e diga como este livro afetou a 
sua vida. Nosso objetivo em distribuí-lo gratuitamente é proporcionar acesso a mais 
informações sobre missões.  

Se você deseja colaborar com a nossa missão e ajudar a alcançar vidas em todo o 
mundo, não envie dinheiro, deposite sua oferta para:  

 

MISSÃO HORIZONTES  

BANCO BRADESCO  

AGÊNCIA 1020-0 CONTA/CORRENTE 3474-6  

CNPJ: 59.958.983/0001-16  

 

Ou entre em contato conosco:  

MISSÃO HORIZONTES  

Centro Para As Nações  

Caixa Postal 420 - Monte Verde  

37653.000 - Camanducaia - MG  

Telefax: (0xx35) 3438-1546  

E-mail: CONTATO@MHORIZONTES.ORG.BR  

Web: WWW.MHORIZONTES.ORG.BR/  

 



COMPROMISSO DE FÉ 

Você pode fazer um compromisso de fé para a evangelização dos não 
alcançados e negligenciados pe la igreja.  

 Preencha a ficha a seguir e envie para nós  

 Nome: ________________________________________________  
 End.: ________________________________________________  
 Bairro: ___________________ Cidade:_________________ UF:___ CEP: 
______-_____ E-mail:_______________________________  
 Tel: _______________________Data de Nasc.:_____/____/____  
 Igreja:________________________________________________  
 Função na Igreja:_________________________________________  
 Fone da Igreja : _________________________________________  
 Profissão:______________________________________________  
 Fone Comercial: __________________________________________  
 
 ( ) Contribuindo mensalmente com 5% dos meus rendimentos para o "FUNDO 
MISSIONÁRIO JANELA 10-40 E ALÉM" ( ) Contribuindo com uma oferta 
ÚNICA/MENSAL de R$____________ para o "FUNDO MISSIONÁRIO JANELA 
10-40 E ALÉM"  
 (  ) Orando por aqueles que estão envolvidos com a "JANELA 10-40 E ALÉM".  

 (  ) Participando de uma equipe que esteja entrando na "JANELA 10-40 E ALÉM".  

 ( ) Tornando-me um Mobilizador da Missão, fazendo campanhas de alimentos 
não perecíveis e/ou roupas usadas para o Bazar Beneficente da Missão.  

 ( ) Participando do Curso de Especialização em Missões Transculturais a 
Distância (CEMTD).  

 ( ) Adotando um Missionário Mobilizador da Missão.  

 ( ) Adotando um seminarista que está preparando-se para Missões Transculturais.  

 ( ) Investindo na construção de Centros de Treinamento no Brasil, ou em outro 
lugar a critério da Missão.  

 



 

CATÁLOGO  

Material da  Missão Horizontes  

Se você quiser obter mais informações sobre missões e ler o material da Editora 
Horizontes, observe a tabela. Mande seu pedido hoje mesmo. Consulte-nos sobre os preços 
atualizados (tabela válida para 2003).  

 

ED. HORIZONTES  
ARO DE FOGO, O R$ 9,90 CHAVE PARA O PROBLEMA MISSIOÁRIO, A R$ 16,60 CHUVA NA MONTANHA R$ 16,60 
CORRENDO PARA VIDA R$ 12,60 CRIANÇAS EM CRISE R$ 9,90 CURDOS POVO COM DESTINO, OS R$ 6,00 
DESVENDANDO O MISTÉRIO DA ALIANÇA DE SANGUE R$ 12,20 ENGANO FATAL, O R$ 16,60 EVANGELHO DA 
PROSPERIDADE, O R$ 6,00 IGREJA É MAIOR QUE VOCÊ PENSA, A R$ 29,30 INDIA R$ 9,90 INTERCESSÃO MUNDIAL 
R$ 50,00 LEVANTA-TE E RESPLANDECE – MARROCOS R$ 9,90 LIDERANÇA QUE LIBERTA R$ 18,00 LÍRIOS ENTRE 
ESPINHOS R$ 21,00 MAIS POBRES ENTRES OS POBRES, OS R$ 9,90 MANUAL DO VIAJANTE R$ 12,70 MISSÕES NO 
TERCEIRO MILÊNIO R$ 21,00  
MUNDO ÁRABE, O R$ 9,90 NEM TUDO QUE HÁ EM NOSSAS BÍBLIAS É INSPIRADO R$ 16,60 NÔMADES, OS R$ 9,90 
ONDE ESTÃO OS 7000 QUE NÃO DOBRARAM OS JOELHOS A BAAL? R$ 12,00  
ROTA DA SEDA R$ 9,90  
CHOQUE TRASCULTURAL (Español) R$ 16,60  
NO TUDO LO QUE HAY EN (Español) R$ 16,60  

 
LIVRETOS AD2000 - HORIZONTES  
A JANELA TÚRQUICA C/ MAPA R$ 5,00  
A PENÍNSULA ARÁBICA R$ 5,00  
ATÉ OS CONFINS DA TERRA R$ 5,00  
JANELA 10-40 R$ 5,00  
O CHIFRE DA ÁFRICA R$ 5,00  
O MAGHREB R$ 5,00  
SHALOM – SALAM R$ 5,00  
 
MAPAS SÉRIE GLOBAL – HORIZONTES  
ÁFRICA R$ 3,00  
AMÉRICA LATINA R$ 3,00  
BOAS NOVAS AOS MUÇULMANOS R$ 3,00  
CHINA R$ 3,00  
EUROPA R$ 3,00  
 
VÍDEOS ED. HORIZONTES  
GOOD´S STORY da criação a eternidade R$ 20,00  
 
DIVERSOS HORIZONTES  
APOSTILAS DE MOBILIZADORES R$ 7,00 CHAVEIROS R$ 5,00 COCA COLA INGLESA (PARA UMA OFERTA DE R$ 
10,00 R$ 10,00 FOTOS DE POVOS COLORIDAS PLASTIFICADAS R$ 2,50 COFRINHOS R$ 1,00 FOTOS DO POVO 
BERBERES R$ 1,00 GLOBO GRANDE INFLAVEL (PARA UMA OFERTA DE R$ 100,00) R$ 100,00 GLOBO PEQUENO 
INFLAVEL (PARA UMA OFERTA DE R$ 50,00) R$ 50,00 MÓDULO CEMTD R$ 50,00  
CAMISETAS R$ 15,00 BANDANA R$ 5,00  
COFRE GRANDE R$ 5,00 CD MOBILIZAÇÃO R$ 25,00  
CARTÕES POSTAIS C/ 8UNIDADES R$ 2,00  
 
EDITORA VIDA  
ATREVI-ME A CHAMAR-LHE PAI R$ 14,00 CLAMOR DO MUNDO,O R$ 12,50 COMO OBTER ÊXITO NA COMUNICAÇÃO 
R$ 10,00 CONTOS DO CAMPO MISSIONÁRIO R$ 12,50 ELE CONCEDEU UNS PARA MESTRE R$ 15,00 ENCONTRO 
COM ANJOS (Meditação) R$ 19,00 EVANGELIZEMOS O MUNDO R$ 12,50 LOTERIA E JOGOS DE AZAR R$ 5,00 POR 
ESTA CRUZ TE MATAREI R$ 14,50 TOCHAS DE JÚBILO R$ 14,40 VÉU RASGADO, O R$ 16,50  



 
EDITORA DESCOBERTA  
ACERTANDO A CONTAS R$ 16,80 ADMINISTRAÇÃO DAS FINANÇAS NA OBRA MISSIONÁRIA R$ 14,20  
ATOS QUE CONTAM R$ 25,20  
ESPERANÇA PARA OS MULÇUMANOS R$ 29,90 ETAPAS NA VIDA DE UM LÍDER R$ 29,40 FORÇA EMPRESARIAL EM 
MISSÃO INTEGRAL R$ 16,30 HISTÓRIA DA MISSÃO R$ 20,60 LIBERTE-SE DOS MAUS HÁBITOS R$ 13,50 LÍDER 
CRISTÃO E SUA IDENTIDADE CULTURAL, O R$ 18,90 MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE MONOGRAFIAS R$ 13,30 
MELHOR PARA MISSÕES, O R$ 14,30 MISSÃO DE ENVIAR, A R$ 23,60 MISSÃO DE INTERCDER, A R$ 26,10 
MISSÍOLOGIA GLOBAL R$ 50,40 MISSIONÁRIOS PREPARANDO-OS PARA PERSEVERAR R$ 21,80 MISSÕES E CIA 
R$ 24,70 VALIOSO DEMAIS PARA QUE SE PERCA R$ 37,00  
VASO QUEBRADO, O R$ 13,90  
 
OUTRAS EDITORAS  
ALCANÇANDO NOSSOS VIZINHOS MULÇUMANOS R$ 6,00  
COMO RESPONDER AS TEST. DE JEOVÁ R$ 20,30  
ECOS DA ÁFRICA R$ 13,90 FATOR MELQUISEDEQUE, O R$ 18,00 HISTÓRIA QUE A BÍBLIA CONTA R$ 5,00  
IDE E FAZEI DISCÍPULOS ENTRE OS MULÇUMANOS R$ 18,00 IGREJA LOCAL E MISSÕES, A R$ 20,00 MISSÕES EM 
CÚCUTA R$ 19,80 MORRISOM NA CHINA R$ 14,50 SEMEANDO NO CAMPUS (UNIVERSITÁRIOS) R$ 9,50 SENHORES 
DA TERRA R$ 30,60 TOTEM DA PAZ R$ 34,50 VOCÊ PODE MUDAR O MUNDO R$ 19,40  
 
ÚLTIMATO  
COMO ORGANIZAR O CONSELHO MISSIONÁRIO DE SUA IGREJA R$ 12,90 CRÔNICAS MISSIONÁRIAS R$ 16,90 DA 
TRAGEDIA PARA CRITO R$ 16,00 DE TODAS AS TRIBOS R$ 17,40 DESAFIOS DA IGREJA NA AMERICA LATINA R$ 
13,00 NOVO ROSTA DA MISSÃO, O R$ 31,00  
 
VÍDEOS DIVERSOS  
COLHEITA R$ 18,00 EE-TAOW – 1 R$ 20,00 EE-TAOW – 2 R$ 20,00 EVANGELIZAMOS A JANELA ( MIAMAR ) R$ 18,00  
EVANGELIZEMOS A JANELA ( BUTÃO ) R$ 18,00 EVANGELIZEMOS A JANELA ( CHINA ) R$ 18,00 EVANGELIZEMOS 
A JANELA ( ÍNDIA ) R$ 18,00 EVANGELIZEMOS A JANELA ( JAPÃO ) R$ 18,00 EVANGELIZEMOS A JANELA ( 
TAILANDIA) R$ 18,00 JESUS R$ 18,00 LISTRAS DA ZEBRA, AS R$ 20,00 POR QUE VOCÊ NÃO VEM? R$ 15,00 POVOS 
CHAVES R$ 15,00 PRIMÍCIAS (HISTÓRIA DOS MORÁVIOS) R$ 20,00 PROJETO JOSUÉ 2000 R$ 15,00 SUA VEZ 
BRASIL R$ 15,00  
 
DIVERSOS OUTRA EDITORA  
CARTÕES DE ORAÇÃO C/ 52 UNIDADES R$ 5,00 FITAS GOSPEL K-7 DIVERSOS R$ 2,00 MARCA PAGINA C/10 
UNIDADES R$ 2,00  
 
 
 


