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Introdução 
 
 
 

Atos 1:8: Mas recebereis a virtude 
do Espírito Santo, que há de vir 
sobre vós; e ser-me-eis 
testemunhas, tanto em Jerusalém 
como em toda a Judéia e 
Samaria, e até aos confins da 
terra.
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1. Introdução 

1.1. Diferença entre Missões e Evangelismo 
"Tenho um problema quando todos dizem: "Todos são missionários" a menos que ele defina o 

que um missionário faz além das outras pessoas. Se todos estão fazendo missões, muito 
provavelmente estas missões seriam perdidas. Aqui é a distinção que estou fazendo. 

 

O evangelismo é falar a qualquer um em qualquer lugar do evangelho. Você não tem que 
suceder nisto. Evangelismo acontece mesmo que ninguém seja salvo. Mas isso é, dizer o 
evangelho a qualquer um é evangelismo. 

 

Sua mãe, seu pai, pode ser um cristão. Mas geralmente sabemos que alguém não é cristão.  
Missões é fazer isto atravessando as barreiras culturais, isso envolve aprender novos 

hábitos culturais, onde não há igrejas e nem outras pessoas fazendo evangelismo, nessa 
cultura que não tem acesso ao evangelho. 

 

E há milhares destes se você ver o "projeto Josué" na internet, www.joshuaproject.org. 
 

Você verá uma lista de dezesseis mil grupos de pessoas no mundo. 
Acho que a última lista que vi é de mais de 16 mil, onde a igreja está totalmente ausente ou é 

bem fraca, que não tem uma base para o seu sustento próprio, para o evangelismo poder 
acontecer. Então evangelismo é falar do evangelho a qualquer um, especialmente aqueles em sua 
cultura e missões é realizada em outras culturas e grupos linguísticos que não ninguém fazendo 
isto. E ainda há um esforço especial em aprender a língua e a cultura, ter todo pensamento 
antropológico e metodológico necessário para cruzar a fronteira da cultura para plantar a igreja lá 
e fazer o evangelismo." 

John Piper - https://www.youtube.com/watch?v=zdzYEk32Dtg 
 

1.2. A melhor definição da diferença entre Missões e Evangelismo 
Evangelismo é uma igreja crescendo onde está. Missões é uma igreja crescendo onde não está. 
Dr. Ralph Winter 
 

Atos 1:8: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, 
tanto em Jerusalém - EVANGELISMO 

como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. - MISSÕES 
 

1.3. Diferença de Evangelista, Missionário, Evangelismo, Evangelização 
e Missões 

FONTE AMME EVANGELIZAR: https://semeadorespentecostais.blogspot.com/2009/12/voce-sabe-diferenca-de-evangelista.html 
com acréscimos do autor. 

Evangelista 
De acordo com Efésios 4:11,12 o evangelista é um dom de Cristo para a igreja. Ser evangelista 

é um presente para a igreja, um presente que prepara a igreja para cumprir a obra do ministério – 
ou seja, o trabalho para o qual ela foi chamada a servir. É o ato de evangelizar, ou pregar as novas 
do Evangelho que está orientado na Bíblia. É o ato de pregar Cristo morto e ressuscitado, que 
morreu e ressuscitou para nos salvar de nossos pecados. Para uma visão mais ampla sobre este 
tema veja o conceito de Evangelização Total. 

 

Evangelização 
A ação de evangelizar. Na AMME evitamos usar o termo “evangelismo” para designar a ação de 

evangelizar, já que o sufixo “ismo” indica doutrina, hábito, estilo. Assim os evangélicos seguem o 
evangelismo, mas quando anunciam o Evangelho estão fazendo evangelização. 

 

Evangelização Contínua 
1. Que se opõe à evangelização pontual; 
2. Que é resultado de uma visão para uma região, e de um planejamento permanente – A igreja 

faz evangelização contínua quando tem a visão de mudar a realidade de sua comunidade pela 
pregação do Evangelho e, para isso, liga uma campanha ou projeto evangelístico ao outro, criando 
um fluxo de ação permanente. 
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Evangelização Continuada 
Evangelização que continua mesmo depois de a pessoa “aceitar Jesus”, para cumprir a 

qualificação dada por Jesus de ensinar “todas as coisas” que ele nos ensinou. A Evangelização 
continuada se contrapõe à evangelização pontual, que simplesmente anuncia o Evangelho sem o 
compromisso de ensiná-lo, ignorando a instrução específica de Jesus de ir e fazer discípulos. 

 

Evangelização Eventual 
Tipo mais comum de abordagem das igrejas que consiste em tratar a evangelização como 

evento em datas específicas no calendário da igreja, ou no ativismo dos membros e não como uma 
atividade contínua, como estilo de vida e de ser igreja. A evangelização eventual acontece em 
igrejas onde a evangelização é apenas uma das muitas atividades da igreja, não a atividade 
essencial. A Evangelização eventual é o oposto de evangelização contínua. 

 

Evangelização Passiva 
1. Ilusão de alguns grupos ou crentes evangélicos de que é possível evangelizar só com o 

exemplo e o modo de vida, desprezando o mandato de Cristo de pregar o evangelho a toda 
criatura. A evangelização deve ser ativa, intencional! 

2. Argumento adotado por crentes que, mesmo em igrejas mais evangelizadoras, decidem 
desobedecer ao mandamento de ir. 

 

Evangelização Pontual 
Abordagem de evangelização identificada com a semeadura que vai de um ponto a outro 

simplesmente anunciando o Evangelho, sem a responsabilidade de fazer discípulos. Pregar cada dia 
em um lugar, distribuir folhetos, pregar em praças públicas crendo que de alguma forma haverá 
frutos que crescerão por si só, sem cultivo ou cuidado do evangelizador. O Senhor Jesus que nos 
enviou a fazer discípulos não nos deu qualquer base para fazer este tipo de evangelização. 

 

Evangelização Profética 
Embora o desgaste do termo ‘profética’, a AMME usa esta expressão para significar a 

evangelização que é feita a partir do conhecimento da situação espiritual do público-alvo e 
composta por uma mensagem objetiva, destinada a produzir modificação em uma área específica. 

 

Evangelização Total 
Conceito desenvolvido pela AMME a partir dos “quatro todos” implícitos ou explícitos na grande 

comissão: 
1) Todo crente – a grande comissão tem a característica de ser transferível pelo discipulado; 
2) Todo mundo; 
3) Todo Evangelho; 
4) Toda criatura. Esse é o ideal da Grande Comissão, a ser perseguido pela igreja. 

 

Evangelizador 
Usamos este termo para nos referirmos aos crentes em geral que, sem ter sido dados como 

dom de liderança à igreja (veja evangelista), cumpre a Grande Comissão, evangelizando. Todo 
crente deve ser evangelizador e evangelizar, alguns são evangelistas e lideram a igreja na 
evangelização. 

 

Evangélico 
Quem segue o Evangelho (ou o evangelismo). Os últimos anos trouxeram tanta variação entre 

os evangélicos que já não é tão fácil definir quem é e quem não é. Na AMME consideramos 
evangélicos aqueles cristãos que consideram a Bíblia como suprema regra de fé e prática, 
totalmente inspirada, suficiente, completa, sem erro e totalmente capaz para julgar tudo e todos. 
Entendemos que entre estes cristãos pode haver eventuais divergências de interpretação, 
resultantes de pouco empenho na compreensão, mas que há uma única leitura correta possível do 
texto bíblico. 

 

Evangelizar 
Tornar conforme o Evangelho – esta é a definição da AMME: evangelizar pressupõe a mudança 

do outro pelo poder da pregação do Evangelho. Na AMME resistimos definir evangelizar como a 
simples proclamação do Evangelho, sem o obrigatório compromisso com a transformação da vida 
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dos ouvintes. Assim, estritamente, se apresentamos o Evangelho a uma pessoa e ela não foi 
transformada, ela não foi de fato evangelizada. Considerando a apresentação do Evangelho de 
modo mais geral, toda pessoa é transformada por ele: sendo Jesus a rocha, as pessoas constroem 
sua vida por ele ou se destroem quando confrontadas com ele (1Pe 2:7) 

 

Igreja local 
O grupo de crentes, ligados pela paz em Cristo, que se edifica mutuamente para obedecer ao 

Evangelho, inclusive indo e fazendo discípulos, sob uma liderança ensinadora, comprometida com 
as Escrituras. A AMME se relaciona e ajuda igrejas locais, pois, não sendo um ministério 
denominacional, não se relaciona com as denominações. 

 

Missão 
O propósito da Igreja na terra: Ir por todo mundo, pregar todo Evangelho a toda criatura é a 

missão da Igreja. Por isso dizemos “a missão é evangelizar!”. Entendemos que a Igreja pode ter 
diversas atividades que não são sua missão, e que os parâmetros do cumprimento da missão são: 
Abrangência = todo crente, todo mundo, todo Evangelho, toda criatura; Método = fazer discípulos, 
ensinar; Resultado = obediência ao Evangelho. 

 

Missão essencial 
A primazia do ensino do Evangelho sobre qualquer outra ação da Igreja. Repudiamos o 

movimento que, mal interpretando o conceito de missão integral, renuncia ao ensino do Evangelho 
e da promessa de salvação eterna para se concentrar no benefício moral, material, temporal do 
homem como centro da religião. A missão essencial da Igreja é ensinar o Evangelho para 
transformação das pessoas com quem se compromete e a quem, havendo aprendido o Evangelho, 
não pode negar o atendimento de outras necessidades em amor. 

 

Missionário 
O crente comprometido com a missão. Não fazemos diferença entre evangelista e 

missionário, já que o missionário é o crente que se compromete com a missão de evangelizar. Se 
não evangeliza não é missionário, se evangeliza é missionário. Entendemos sim que há graus 
diferentes de dificuldade no cumprimento da missão, e que o missionário em uma realidade 
transcultural deve ter maior maturidade e preparo. Repudiamos a ideia de que os desafios de 
cultura, geografia e língua definam o missionário; se fosse assim todo emigrante seria um 
missionário. O que define um missionário é a pregação do Evangelho.  

 

Pensando assim, é sempre necessário especificar de que tipo de missionário falamos: 
 

Missionário autoctone 
O missionário que evangeliza em sua própria cultura, não se considerando se o seu sustento 

vem de igrejas da mesma cultura ou de outra. 
 

Missionário de base 
O missionário responsável pela construção e manutenção da estrutura de evangelização que 

será utilizada pelos outros missionários. 
 

Missionário em tempo integral 
Aquele cuja atividade principal é a evangelização e, portanto, deve receber seus salário por 

causa desta atividade. Consideramos duas fontes bíblicas para o sustento do missionário em tempo 
integral: 1) a comunidade que o envia; 2) a comunidade que o recebe. 

 

Missionário transcultural 
O missionário que evangeliza em uma cultura diferente da sua, principalmente aquele que se 

instala na nova cultura e aceita as transformações que fazem parte desta vivência. 
 

Pilar de Sansão 
O principal fundamento da estrutura de pecado que envolve os ouvintes, onde a evangelização 

deve concentrar a mensagem para produzir transformação. O nome foi inspirado na passagem 
bíblica em que Sansão, reconciliado com Deus, derruba o templo de Dagon ao empurrar os pilares. 
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Conceitos Sobre Missões 
 
 
 

"Portanto ide, fazei discípulos de 
todas as nações, batizando-os em 
nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo." Mt 28:19 
 
"E disse-lhes: Ide por todo o 
mundo, e pregai o evangelho a 
toda criatura." Mc 16:15 
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2. Outros Conceitos Sobre Missões 

2.1. Janela 10-40 
Fonte Out/2020: https://www.profjuliomartins.com/2020/10/  

 

A Janela 10/40 contém quatro dos blocos religiosos dominantes do mundo.  
A maioria dos seguidores do islamismo, hinduísmo e budismo, bem como o bloco não religioso, vive 

dentro da janela 10/40.  
No lado esquerdo ou na parte ocidental da Janela 10/40, o mundo muçulmano pode ser visto de forma 

mais proeminente em uma ampla faixa do norte da África até o Oriente Médio.  
 

O Sul da Ásia, no meio da Janela 10/40, é o coração do Hinduísmo com seus 33 milhões de deuses.  
 

O budismo influencia o lado direito ou parte oriental da Janela 10/40.  
O budismo é a religião primária no sudeste da Ásia e, embora oficialmente um país ateísta desde a 

revolução marxista no final dos anos 1940, a China é profundamente influenciada por suas raízes budistas. 
 
 

 
 
 

Os países da janela 10-40 são:  Fonte: http://www.montesiao.pro.br/estudos/missoes/janela10_40.html  
 

- ÍNDIA Evangélicos 1% 
- MAURITÂNIA Evangélicos 0 % 
- SUDÃO Evangélicos 3% 
- AFEGANISTÃO Evangélicos 0,02% 
- JAPÃO Evangélicos 3% 
- GUINÉ-BISSAU Evangélicos 1,2% 
- KUWEIT Evangélicos 0,5 % 
- BANGLADESH Evangélicos 0,2 % 
- BUTÃO Evangélicos 0,03 % 
- ARÁBIA SAUDITA Evangélicos 0,007% 
- GUINÉ Evangélicos 0,75 % 
- TAILÂNDIA Evangélicos 0,3 % 
- NIGER Evangélicos 0,1 % 
- KIRGHIZISTÃO Evangélicos 0,003 % 
- IRÃ Evangélicos 0,05 % 
- BUKINA-FASO Evangélicos 3 % 
- MALI Evangélicos 0,9 % 
- AZERBAIDJÃO Evangélicos 0,003 % 
- BENIM Evangélicos 2 % 
- INDONÉSIA Evangélicos 6 % 

- LAOS Evangélicos 1,9 % 
- SAARA OCIDENTAL Evangélicos 0% 
- EGITO Evangélicos 0,8 % 
- UZBKISTÃO Evangélicos 0,001 % 
- NEPAL Evangélicos 0,5 % 
- EMIRADOS ÁRABES Evangélicos 0,7 % 
- ALBÂNIA Evangélicos 5 % 
- MARROCOS Evangélicos 0,01 % 
- IRAQUE Evangélicos 0,5 % 
- SRI LANCA Evangélicos 0,9 % 
- ISRAEL Evangélicos 0,35 % 
- TADJIKISTÃO Evangélicos 0,001 % 
- CHINA Evangélicos 4 % 
- DJIBUTI Evangélicos 0,03 % 
- LEMEN Evangélicos 0,01 % 
- VIETNÃ Evangélicos 0,6 % 
- FORMOSA Evangélicos 3 % 
- BAHREIN Evangélicos 1,5 % 
- BRUNEI Evangélicos 0,06 % 
- LÍBANO Evangélicos 4,3 % 
- CATAR Evangélicos 0,007 % 

- TURKOMENISTÃO Evangélicos 0,001 % 
- ETIOPIA Evangélicos 10 % 
- BISMÂNIA Evangélicos 4% 
- TIBET Evangélicos 0,02 % 
- ARGÉLIA Evangélicos 0,01 % 
- LÏBIA Evangélicos 0,1 % 
- MALÁSIA Evangélicos 2 % 
- OMÃN Evangélicos 0,1 % 
- CAZAQUISTÃO Evangélicos 0,004 % 
- TUNÍSIA Evangélicos 0,001 % 
- CAMBOJA Evangélicos 0,05 % 
- TURQUIA Evangélicos 0,03 % 
- CORÉIA DO NORTE Evangélicos 0,5 % 
- SOMÁLIA Evangélicos 0,01 % 
- PAQUISTÃO Evangélicos 0,5 % 
- NIGÉRIA Evangélicos 17 % 
- MALDIVAS Evangélicos 0,1 % 
- JORDÂNIA Evangélicos 0,4 % 
- SENEGAL Evangélicos 0,1 % 
- SIRIA Evangélicos 0,1 % 
- MONGÓLIA Evangélicos 0,1 %. 

 
 

Aqui tem muitas estatísticas sobre Cristianismo e Igreja Perseguida: 
https://portalcogicbrasil.com/british-model-issues-lengthy-sincere-apology-for-cultural-appropriation/  
 

A Janela 10/40: a Preponderância dos Pobres 
A Janela 10/40 abriga a maioria dos pobres do mundo. Dos mais pobres dos pobres, mais de oito em 

cada dez vivem na Janela 10/40. Em média, eles existem com menos de algumas centenas de dólares por 
pessoa por ano. Já foi dito que "os pobres são os perdidos e os perdidos são os pobres", já que a maioria 
dos não alcançados vive nos países mais pobres do mundo.  

Há uma sobreposição notável entre os países mais pobres do mundo e os menos evangelizados. 
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Fonte: https://www.christianitytoday.com/news/2021/january/perseguicao-aos-cristaos-perseguidos-2021-paises-lista-pt.html  
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Fonte: https://portasabertas.org.br/lista-mundial/mapa-mundial-perseguicao  
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2.2. Definições Chaves de Missões 
Fonte: https://www.profetico.com.br/2009/07/21/estudo-de-evangelismo-e-missao/   

 
Evangelizar: Evangelizar é transmitir a verdade que liberta e transforma aquele que recebe Jesus Cristo como único e 
suficiente Salvador. 
 
Evangelizar pode ser definido da seguinte forma: 

 Testemunhar sobre Cristo aos perdidos, 
 Levar os perdidos a Cristo, 
 Integrar mais vidas na tarefa de como ganhar almas, 
 Conscientizar a estar preparado para o retorno de Cristo. 

 
Missão: Vem da expressão latina missione, do verbo mittere; significa ação, tarefa, ordem e 

compromisso. No sentido evangelístico, e a transmissão consciente e planejada das Boas-Novas de Cristo 
além das fronteiras nacionais e culturais. É também a tarefa da Igreja enviar missionários por todo o mundo 
para anunciar o Evangelho de Cristo. 

O termo no grego corresponde a palavra apostole que em português é “apostolo” que significa “alguém 
enviado para realizar algo (missão – tarefa), no intuito de atingir um alvo específico. 
 

Missionário: O termo apóstolo é o mesmo que missionário no latim, ou seja, aquele que é enviado para 
abrir um novo trabalho evangelístico. 

 

2.3. Bases Bíblicas de Missões 
A Bíblia e um livro missionário. A Bíblia dá a ordem, a mensagem, o modelo e a autoridade de como 

ganhar almas para Cristo. 
 

Missões no Antigo Testamento 
 O pecado se multiplicou a tal ponto que o homem se esqueceu do Criador (Gn 6.5). 
 Deus jamais desejou destrui-lo, porque havia uma promessa redentora desde os tempos do Éden (Gn 3.15). 
 Por se multiplicar a maldade no coração do homem, aparece no cenário que prevalecia a maldade, o pregoeiro 

da justiça Noé. Depois Deus chama a Abraão (Gn 12.1-3). Deus usou a vida de Abraão para criar um povo 
escolhido e que este povo abençoasse outros povos da terra e fez-lhe uma promessa: 

 “Ora, o Senhor disse a Abrão (Abraão): Sai-te da tua terra, e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra 
que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome e tu serás uma 
benção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas 
todas as famílias da terra.” Gn 12.1-3 

 
A promessa de Deus feita a Abraão se divide em duas partes: 

 a) As estrelas representam a descendência espiritual – Gl 3.29, 
 b) A areia da praia simboliza a descendência natural de Abraão – Gn 12:2-3. O Povo de Israel – Sl 67:1 

 
O povo israelita foi escolhido por Deus para fazer conhecido o nome do Senhor a todas as nações da 

terra, para testemunhar as grandiosas obras do Senhor e preparar o caminho da chegada do desejado das 
nações – Jesus Cristo. 

Deus utilizou um método para Israel cumprir sua missão de atrair as nações para Ele. 
 
O plano missionário de Deus para Israel era: 

 Proclamar Seu plano de abençoar as nações (Gn 12:1-3) 
 Participar do Seu sacerdócio como agente dessa benção (Ex 19:4-6) 
 Provar o proposito divino de abençoar todas as nações (Sl 67) 

 
Missões no Novo Testamento: 

O Novo Testamento e um livro de missões. Jesus designou a sua igreja evangelizar todos os povos. 
Assim como Israel tinha uma missão de atrair os povos para as leis divinas (missão centrípeta), a igreja 
recebeu a missão de levar a Palavra de Deus a todos os povos.  

A natureza da missão da igreja é centrifuga, isto requer de a igreja levar as boas novas de Cristo às 
nações. 

 

A Missão Centrífuga da Igreja: Ir para fora – levar o Evangelho para todos os povos. 
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2.4. A Grande Comissão: 
“Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: E me dado todo o poder no céu e na terra. 

 Portanto ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os 
dias, até a consumação do século.” Mateus 28:18-20. 

 “E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, 
mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem: Em meu nome expulsarão 
demônios; falarão novas línguas; pegarão em serpente; e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes 
fara mal algum; imporão as mãos sobre enfermos, e os curarão.” Marcos 16:15-18. 

 “Ele lhes disse: Não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. 
Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém 
como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra.” Atos 1:7-8 

 

2.5. O Mandado de Jesus: 
 “Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco 
todos os dias, até a consumação do século.” Mateus 28:19-20. 

 

Podemos notar neste texto: 
a) Uma ordem: “Ide” a todos os lugares. Não foram dados somente aqueles discípulos de épocas remotas, mas 
para toda a Igreja em todos os tempos e eras. Esta ordem foi dada com autoridade (At 1.8) 
b) Uma ação com responsabilidade: “Pregai” o evangelho. 
c) Uma promessa: “Estou convosco”. A certeza de que Deus está com aqueles que atendem o seu chamado, e tem 
a prova de que os sinais e prodígios acontecem. 

 
O significado do Ide (gr. poreu?) 

 Caminhar constantemente, 
 Iniciar a jornada, 
 Partir para a vida, 
 Seguir alguém, isto e: tornar seu seguidor, 
 Conduzir ou pedir pela vida da alguém, 

 

2.6. A Grande Tarefa: 
 Fazer Discípulos, 
 Ensinar a guardar a Palavra, 
 Pregar Evangelho, 
 Batizar, 
 Receber poder do Espírito Santo, 
 Mostrar Sinais, 
 Testemunhar. 

 

2.7. Alvo e Tempo da Tarefa: 
 Todos os povos 
 Toda Criatura 
 Tempos e épocas estabelecidos pelo poder do Pai. 

 

2.8. Em qual lugar: 
 Todo o mundo 
 Jerusalém (Local) 
 Judeia (Regional) 
 Samaria (Outras Regiões) 
 Confins da Terra (Lugares Remotos) 
 Paulo tinha desejo de ir a Espanha - Rm 15.23, 24, 28. 

 

2.9. Estratégia Missionária 
Estratégia significa concordar na forma para alcançar certos objetivos. 
Estratégia missionária é a forma que o corpo de Cristo caminha para obedecer ao Senhor e estar de acordo 

com os objetivos que Ele nos determina. 
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3. História das Missões Brasileiras 
História das Missões na Igreja Brasileira do Século XX - por Alderi Souza de Matos 
Fonte: http://www.monergismo.com/textos/missoes/missoes_igreja_brasileira.htm  
 

3.1. Introdução 
Por muito tempo, o Brasil foi apenas um campo missionário de organizações estrangeiras. As 

igrejas brasileiras demoraram a despertar para a sua responsabilidade missionária junto a outras 
culturas e povos. Algumas razões para isso são as seguintes:  

 
A maioria dos missionários estrangeiros não ensinou aos membros das igrejas brasileiras o 

imperativo da Grande Comissão. 
As missões transculturais eram vistas – a continuam sendo para muitos – como um trabalho 

para estrangeiros, pessoas com mais dinheiro ou líderes de missões em outros países. 
A ideia de “destino” ou de que Deus vai dar uma solução para os povos que não conhecem o 

evangelho, tem levado as igrejas brasileiras a se acomodarem quanto ao trabalho missionário no 
próprio Brasil e no restante do mundo. 

Muitos acham que não se deve “sacrificar” os obreiros brasileiros, enviando-o a outras terras. O 
Brasil precisa deles, pois ainda não está evangelizando. 

Finalmente, muitos argumentam que não temos condições nem preparo. 
Para este estudo, é importante traçar as distinções entre alguns tipos de missões. 

Primeiramente, existem as missões nacionais e estrangeiras. Em segundo lugar, existem missões 
monoculturais e transculturais. Estas últimas são as que visam transpor barreiras culturais para 
evangelizar e plantar igrejas. É o caso dos que trabalham com grupos étnicos no Brasil, como os 
indígenas, ou com os povos de outros países. Há também aqueles que se especializam no trabalho 
com subgrupos ou subculturas, como viciados em drogas, presidiários, homossexuais, prostitutas 
(exemplo de jovens que evangelizam “garotas de programa” em São Paulo). Por outro lado, é 
possível fazer missão monocultural em outros países, como junto aos brasileiros que residem nos 
Estados Unidos. 

 
As igrejas evangélicas do Brasil são fruto do trabalho de igrejas e organizações missionárias 

norte-americanas e europeias. Na primeira metade do século XIX, surgiram as igrejas protestantes 
compostas de imigrantes (anglicanos e luteranos). Em seguida, na segunda metade do século, as 
principais denominações históricas iniciaram suas atividades entre os brasileiros (congregacionais, 
presbiterianos, metodistas, batistas e episcopais). No início do século XX, o pentecostalismo 
também começou a implantar-se firmemente em solo brasileiro. Alguns missionários de destaque 
foram: Daniel P. Kidder, Robert e Sarah Kalley, Ashbel G. Simonton, Anna e William Bagby, e 
Gunnar Vingren e Daniel Berg. 

 
Foi somente no início do século XX que as igrejas evangélicas brasileiras começaram a envolver-

se em missões transculturais, no Brasil e em outras terras. 
 
Alguns exemplos pioneiros foram os seguintes: 

 

3.2. Missões Denominacionais: 
1. Presbiterianos 

Desde 1910, o Rev. Álvaro Reis, cujo pai era português, vinha expressando o desejo de criar 
uma missão presbiteriana em Portugal. Dez anos depois, quando foi organizada a Assembleia Geral 
da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o Rev. Álvaro foi eleito seu primeiro moderador, a IPB enviou 
àquele país o seu primeiro missionário. Tratava-se do Rev. João Marques da Mota Sobrinho, um 
português que viera para o Brasil aos treze anos, converteu-se através do testemunho de um 
sapateiro, tornou-se pastor presbiteriano e casou-se com uma filha do Rev. Belmiro de Araújo 
César. O casal trabalhou em Portugal de 1911 a 1922. Muito ousado e dinâmico, Mota Sobrinho fez 
conferências, fundou congregações em Santo Amaro e Figueira da Foz e criou dois periódicos. Teve 
de voltar ao Brasil por absoluta falta de recursos. Por mais de quarenta anos foi pastor, educador, 
homem de imprensa, pioneiro na evangelização pelo rádio e poeta. Escreveu o hino do Instituto 
JMC e 24 hinos do Hinário Evangélico. 

 
Em 1924, a Assembleia Geral decidiu encerrar o trabalho em Portugal, mas o Rev. Erasmo 

Braga, seu pai, Rev. Carvalho Braga, Álvaro Reis e outros amigos formaram a Sociedade 
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Missionária Brasileira de Evangelização em Portugal. Convidaram o Rev. Paschoal Luiz Pita e sua 
esposa Odete para continuarem o trabalho de Mota Sobrinho. O dinâmico casal trabalhou em 
Portugal de 1925 a 1940, muitas vezes sofrendo grandes privações financeiras (história da sopa de 
pão velho com cabeça de peixe). O Rev. Pita caracterizava-se pela presença de espírito e bom 
humor (história do homem que disse que a igreja estava cheia de hipócritas). O casal retornou ao 
Brasil por três razões: as limitações impostas aos evangélicos pela nova constituição portuguesa, 
problemas de saúde e, mais uma vez, a crônica falta de recursos. 

 
Em 1940, foi organizada a Junta Mista de Missões Nacionais, com representantes da IPB e das 

missões americanas. De 1940 a 1958, a Junta ocupou 15 regiões, com cerca de 150 locais de 
pregação em todo o Brasil. Em 1950 foi criada a Missão Presbiteriana da Amazônia. Em 1944, o 
Supremo Concílio encampou a Sociedade Brasileira de Evangelização e autorizou a criação da Junta 
de Missões Estrangeiras. A Junta enviou a Portugal três outros missionários: Natanael Emerique 
(1944), Aureliano Lino Pires (1946) e Natanael Beuttenmuller (1947). Foi formado o Presbitério de 
Lisboa, com dez pastores e cinco igrejas, e um seminário teológico. Outro obreiro foi o Rev. Teófilo 
Carnier. Mais tarde a IPB também atuou no Chile, com os Revs. Rubem Alberto de Souza e João 
Emerique de Souza, no Paraguai e na Bolívia, entre outros países. 

 
A obra presbiteriana no Paraguai foi iniciada em 1970 pelo Rev. Evandro Luiz da Silva e sua 

esposa Maria de Lourdes. Como resultado desse esforço, foi fundada uma igreja em Concepción e 
mais duas congregações em outros locais. Dois paraguaios vieram estudar no Seminário de 
Campinas, um deles o Rev. Buenaventura Gimenez. 

 

2. Batistas 
Em 1907, organizou-se a Convenção Batista Brasileira, inspirada por uma visão missionária. Na 

primeira reunião da Convenção, a Junta de Missões Estrangeiras declarou: “Cremos que o tempo já 
chegou para os crentes batistas do Brasil iniciarem o movimento para auxiliar a pregar Cristo além 
das fronteiras nacionais e em todas as partes do mundo”. Em 1908, o Pr. Salomão L. Ginsburg, 
secretário executivo da Junta de Missões Estrangeiras, visitou o Chile, que já tinha algumas igrejas 
batistas. Como consequência, de 1908 a 1917 a CBB apoiou financeiramente um missionário 
americano e um obreiro chileno que trabalhavam naquele país, até que os batistas do sul dos 
Estados Unidos assumiram a responsabilidade pelo trabalho. 

 
Também em 1908, Zachary Taylor foi para Portugal, onde organizou a primeira igreja batista na 

cidade do Porto. Três anos depois, João Jorge de Oliveira, um português que veio para o Brasil com 
onze anos, e sua esposa, filha de portugueses residentes em Pernambuco, foram para Portugal 
como missionários. João assumiu o pastorado da igreja batista do Porto, construiu o templo da 
igreja, treinou obreiros leigos, fundou um colégio, um jornal e uma editora, e abriu novas igrejas. 
Em 1930, João saiu de Portugal devido a problemas econômicos nos Estados Unidos (de onde vinha 
seu sustento desde 1922) e foi para esse país, onde trabalhou entre pessoas de língua portuguesa. 

 
Outros missionários enviados a Portugal pela Junta de Missões Estrangeiras da CBB foram 

Achiles e Djanira Barbosa (1927), Helena e W. Hatcher (1933) e Eduardo e Herodias Gobira 
(1937). Em 1983, os batistas brasileiros tinham 83 missionários (com os casais representando uma 
unidade) em 17 campos estrangeiros. 

 
Uma importante missionária enviada pela CBB foi Valnice Milhomens, que mais tarde desligou-

se da Convenção. Valnice nasceu em 1947, converteu-se em 1963 e no ano seguinte, com o 
falecimento de uma professora que muito admirava, tomou o propósito de ocupar o seu lugar 
servindo ao Senhor onde ele a mandasse. Em 1971, foi para Lourenço Marques (hoje Maputo), em 
Moçambique, trabalhando entre igrejas de imigrantes portugueses. Em seguida, foi para Beira, a 
fim de trabalhar com os próprios africanos. Foi tão grande a sua identificação com o povo que em 
1975, época da revolução comunista, todos os estrangeiros, missionários e pastores nacionais 
foram expulsos ou aprisionados, e somente ele permaneceu. 

 
Hoje, a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira tem 525 missionários em 52 

campos na América, Europa, África e Ásia. 
 

3. Outros 
Outras denominações evangélicas têm sido bastante atuantes no esforço missionário 

transcultural, como é o caso das Assembleias de Deus. Sua grande organização missionária, a 
SENAMI, é formada basicamente por um movimento de missões a partir das igrejas locais (ou dos 
ministérios) e ela apenas credencia os missionários que as igrejas enviam. Outra igreja com forte 
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ímpeto missionário transcultural é a Igreja Universal do Reino de Deus, que tem iniciado trabalhos 
em muitos países ao redor do mundo. É de se lamentar, no entanto, que a teologia dessa igreja 
não seja das mais equilibradas. 

 

3.3. Missões Interdenominacionais 
O Congresso de Ação Cristã na América Latina (Panamá, 1916), a Comissão Brasileira de 

Cooperação (Rio de Janeiro, 1917) e a liderança do Rev. Erasmo Braga contribuíram para o 
surgimento de algumas importante iniciativas missionárias cooperativas. A mais importante foi a: 

 

1. Missão Evangélica Caiuá 
Foi idealizada pelo Rev. Albert S. Maxwell e sua esposa Mabel, da Missão do Leste do Brasil. Em 

1928, foi organizada em São Paulo a Associação Evangélica de Catequese dos Índios, mais tarde 
conhecida como Missão Evangélica Caiuá. Foi um esforço cooperativo da Missão Leste (PCUS), IPB, 
IPI, Igreja Metodista e Igreja Episcopal. Mais tarde, os Maxwell foram substituídos pelo Rev. 
Orlando Andrade e D. Loide Bonfim Andrade. Loide Andrade nasceu na Bahia e veio para São Paulo 
com os pais, que pouco depois faleceram. Foi morar no lar de um casal missionário, os Cooper, em 
Suzano. Ali conheceu muitos missionários que trabalhavam entre os índios do Mato Grosso. Loide 
trabalhou por algum tempo como professora no Mato Grosso, cursou o Instituto Bíblico Eduardo 
Lane (Patrocínio) e em 1938 foi trabalhar na Missão Caiuá. Mais tarde, cursou enfermagem em 
Anápolis, Goiás. Nos anos 70, fez o curso de Direito. Orlando era natural de Lavras, Minas. Estudou 
no Instituto JMC e conheceu Loide quando participava de trabalhos evangelísticos em Suzano. 
Formou-se no Seminário de Campinas. Em novembro de 1942 casaram-se e foram juntos para a 
Missão Caiuá. Loide, irrequieta e dinâmica, foi ao Texas em 1954 (junho-dezembro) e fez uma 
campanha bem-sucedida em favor da Missão. Em 1963, foi inaugurado o Hospital e Maternidade 
Porta da Esperança. Em 1985 foi concluída a tradução do Novo Testamento para a língua caiuá 
pelo Instituto Linguística de Verão.  

 

2. Outras missões 
Missão Evangélica da Amazônia (MEVA): foi organizada em 1948. Um dos seus principais líderes 

foi Nilo Hawkins, que chegou ao Brasil com sua esposa Mary em 1942. Por muitos anos, o casal 
trabalhou entre os índios de Roraima. No período 1959-1961, foram acusados pelo governo de 
estar roubando minérios valiosos da selva. O caso foi levado até o Conselho de Segurança 
Nacional. Foram absolvidos e puderam retornar à tribo, mas perceberam que o trabalho 
missionário entre os índios tinha de ser feito por brasileiros. Em 1963, Nilo começou a visitar as 
igrejas do sul para mobilizar as igrejas. Passou a lecionar missões no Instituto Palavra da Vida e 
outras escolas. Nilo faleceu em 1982.  

Mocidade Para Cristo (MPC, 1952)  
Missão Novas Tribos do Brasil (1953)  
Organização Palavra da Vida (1957)  
Aliança Bíblica Universitária (ABU, 1963)  
A Missão de Evangelização Mundial (AMEM, 1963): essa missão começou a enviar brasileiros 

para o exterior em 1975. Com sede em Belo Horizonte, a missão tem trabalhado pelo 
despertamento de igrejas, bem como o preparo e envio de obreiros para a África e a Europa.  

Asas de Socorro (1964)  
Missão Evangélica Betânia (1964)  
Missão Evangélica aos Índios do Brasil (1967)  
Missão Antioquia (1975): criada em Cianorte, no Paraná, por um grupo de professores do 

Instituto Bíblico Presbiteriano. Seu principal fundador foi o Pr. Jonathan dos Santos. A primeira 
missionária, Maria Pires da Luz, foi preparada e enviada para Portugal em 1976, tendo implantado 
duas igrejas no norte daquele país. Depois ela foi para Angola. Outros missionários foram para 
Israel, Portugal, África e Àsia.  

Jovens Com Uma Missão (JOCUM, 1976)  
Aliança Batista Missionária da Amazônia (ALBAMA, 1976): tinha sede em Belém; começou com 

15 casais e um missionário solteiro.  
Associação Linguística Evangélica Missionária (ALEM, 1983): foi formada em Brasília por 

iniciativa da Associação Wycliffe de Tradutores da Bíblia.  
Projeto América do Sul (PAS, 1984): resultou da visão missionária de Edison Queiroz de 

Oliveira, pastor da Igreja Batista de Santo André, em São Paulo. Ele impressionou-se com o fato de 
que havia cinco países na América Latina com um reduzido número de evangélicos. No mesmo 
ano, 14 obreiros foram treinados e enviados para o Uruguai e o Paraguai. No primeiro país, foram 
fundadas duas igrejas e reativadas outras duas. No Paraguai foi fundada uma igreja, apesar de 
forte oposição. Em 1985, mais um grupo saiu para o Peru, a Colômbia e a Venezuela. 
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3.4. Cooperação Missionária 
O movimento missionário evangélico brasileiro adquiriu maior ímpeto a partir de 1970 e alguns 

acontecimentos contribuíram para isso. 

1. Congressos missionários 
Além dos grandes congressos internacionais como a Conferência Mundial de Evangelização 

(Lausanne, 1974), ocorreram congressos similares no Brasil. Um deles foi o Congresso Missionário 
de Curitiba, promovido pela ABUB em 1976. 

 

2. Associação de Missões Transculturais Brasileiras 
É uma entidade que agrega missões brasileiras, isto é, organizações que tenham sede no Brasil 

e enviem missionários brasileiros para campos transculturais. Seu primeiro encontro foi realizado 
no Rio de Janeiro em 1976, sob o patrocínio da Missão Informadora do Brasil (MIB). Esta 
organização, por sua vez, foi formada em 1964 por iniciativa da União Evangélica Sul-Americana 
(UESA) com o objetivo de diminuir a competição inconsciente e pouco sábia entre as sociedades 
missionárias estrangeiras no Brasil e promover a cooperação entre elas. A AMTB foi organizada 
oficialmente em 1982, quando o Pr. Jonathan dos Santos foi eleito seu primeiro presidente. 
Membros: organizações missionárias para-eclesiásticas e juntas missionárias denominacionais 
(Convenção Batista Independente, IPB, IPI, Convenção Batista Brasileira, Assembleia de Deus, 
Igreja Luterana, Igreja Metodista Wesleyana etc.). 

 

3. Líderes missionários 
Alguns nomes têm se destacado na liderança das iniciativas missionárias cooperativas no Brasil. 

Alguns deles são: Jonathan dos Santos, Bárbara Burns, Gilberto Pickering, Achiles Barbosa Jr., 
Edison Queiroz, Elben Lenz César, Bertil Ekström e outros. 

 

4. Associação de Professores de Missões (APMB) 
Organizada oficialmente em 1992, sendo seu primeiro presidente o Dr. Timóteo Carriker e 

secretária geral a Dra. Barbara Burns. 
 

3.5. O Trabalho Missionário Atual na IPB: 
Junta de Missões Nacionais – Novos Rumos 
Com muita alegria apresentamos a nova revista da Junta de Missões Nacionais: 
 

 Esta publicação é um canal de comunicação, no qual 
queremos compartilhar as notícias, planos, estratégias, 
necessidades e sonhos dos missionários e missionárias 
que atuam nos Campos da JMN. 

 
A NOVOS RUMOS será enviada gratuitamente às 

igrejas em tiragem trimestral. 
 
Além da revista, o site e as redes sociais da JMN 

estão disponíveis, mesmo estando em reestruturação e 
atualização, com o objetivo de tornar mais ágil e fácil o 
acesso as informações dos campos e acompanhamento 
dos missionários. 

 
JUNTOS, PLANTANDO IGREJAS PRESBITERIANAS 

PELO BRASIL. Sob esse lema, a JMN apresenta também 
sua nova identidade visual, que traz a Palavra de Deus 
ao centro, em letras que a identificam com clareza, além 
de um escudo em aberto, demonstrando que precisamos 
de parcerias com igrejas e concílios, que venham a 
somar esforços para juntos organizarmos os campos 
missionários em igrejas. 
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Estamos substituindo o termo OBREIROS, por MISSIONÁRIOS e MISSIONÁRIAS, qualificando os 

nossos irmãos pastores e evangelistas, como os legítimos representantes da IPB em campos não 
alcançados, nos mais diversos rincões de nossa pátria. 

 
NOVOS RUMOS E NOVOS CAMINHOS PARA PLANTARMOS NOVAS IGREJAS. Temos o alvo de 

que todos os campos da JMN tenham parcerias e apoio das igrejas e concílios mais próximos de 
sua localização. 

 
Nosso Presidente, Rev. Arival Dias Casimiro, idealizou o PROJETO ANTIOQUIA, que oferece a 

possibilidade da “parceria compartilhada”, na qual, igrejas ou concílios da IPB assumem o 
compromisso de estarem presentes, apoiarem a vida e trabalhos dos missionários, além de 
mobilizar as igrejas para orar pelos campos e ofertar quando sentirem tocados para isso. 

 
Queremos ver cada campo da JMN amadurecendo e se tornando independente. Para tanto, os 

supervisores, Rev. Hamilton Rodrigues da Silva Rocha, a partir da recém-instalada BASE 
NORDESTE e o Rev. Mariano Alves Junior, na BASE SUL-SUDESTE- CENTRO-OESTE – NORTE, estão 
acompanhando semanalmente os atuais 156 campos da JMN. Mas, para alcançar o resultado 
pretendido, precisamos de mais parceiros. 

 
Nesta Revista vocês irão encontrar informações sobre os Missionários e seus campos de 

atuação. Para participar contribuindo com os Campo da JMN, você pode enviar uma oferta 
destinada ao missionário e família, ou para um Campo Missionário específico, ou ainda, para toda a 
JMN, utilizando a conta anunciada na página dos missionários. Posteriormente, envie um e-mail 
para financeirojmn@ipb.org.br ou WhatsApp para o nosso departamento financeiro, aos cuidados 
da irmã Juliana (19) 99941-9404. 

 
A nova Diretoria está entusiasmada com os “NOVOS RUMOS” de nossa JMN. 
Participe, se envolva em nosso PROJETO ANTIOQUIA e nos ajude a alcançar o nosso alvo: 
 
“JUNTOS, PLANTANDO IGREJAS PRESBITERIANAS PELO BRASIL”. 
  
Em Cristo, 
Rev Obedes Jr 

Secretário Executivo da JMN – IPB 1 
 
 

 
1 https://jmnipb.org.br/junta-de-missoes-nacionais-novos-rumos/  
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Missões Transculturais 
 
 
 

Marcos 6:7: Chamou Jesus os 
doze e passou a enviá-los de dois 
a dois, dando-lhes autoridade 
sobre os espíritos imundos.  
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4. Missões Transculturais 
Já vimos que tem muitos tipos de Missões e conceitos nesta área. 
 

Mas toda vez que se falamos em Missões, pensamos em Missões Transculturais, Missões em outros 
países, em outras culturas. 

 

4.1. Princípios Missiológicos de Jesus 
O SENHOR NOS ENSINA A FAZER MISSÕES - TEXTO BÁSICO: 

João 17:18: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. 
 

Jesus Cristo foi o maior missionário que já pisou na face da Terra. E certa feita Ele disse a Seus 
seguidores: "aprendei de mim que sou manso e humilde de coração" (Mt 11:29). Assim, observando 
Seus ensinamentos, Sua pregação e Suas ações, podemos aprender nas linhas e nas entrelinhas dos 
evangelhos princípios de como fazer missões. 

 

Uma das dificuldades que encontramos hoje é a ausência de valores e modelos humanos com os quais 
o cristão possa se identificar e até mesmo se espelhar. Daí, a necessidade de nós buscarmos em Jesus um 
padrão de conduta e transformá-Lo em nosso verdadeiro paradigma.  

 

Em se tratando de missões, a necessidade de adequarmo-nos ao modelo de Cristo se torna muito mais 
necessária ainda.  

 

1. Princípio da Chamada 
Deus chama os homens em dois níveis: 
 
1) CHAMADA GERAL: 1 Tm 2:4; At 17:30; Tt 2:11 
O segundo aspecto da chamada geral (para salvação) é a da obrigação de que todo cristão tem de 

testificar do amor de Deus.  
 

Nem todos os crentes são chamados para serem obreiros, mas todos recebem a incumbência de serem 
testemunhas de Jesus Cristo e sacerdotes da Nova Aliança, conforme vemos em Atos 1:8 e na 1ª Epístola 
de Pedro 2:9. 

 
 

2) CHAMADA ESPECÍFICA  
Vemos um exemplo de chamada específica em Mateus 4: 18- 22. 
É a chamada ou vocação para uma obra particular. 
 

Com a chamada de Pedro Tiago, João e André aprendemos que: 
Deus só chama pessoas ocupadas. 
 

Na chamada específica, Deus pode lançar por sobre um talento natural do cristão uma vocação 
espiritual. 

 

2. Princípio Da Resposta À Chamada 
A EXPECTATIVA DE DEUS - Deus quer que respondamos ao seu chamado.  
 

RENÚNCIA - Para respondermos à chamada de Deus, é preciso renúncia: 
 

Para responder a chamada geral - o homem deve renunciar o pecado e o mundo; 
 

Para responder a chamada específica, o crente sempre deve renunciar algo. Não existe Missões sem 
renúncia! Na passagem de Mateus 4:22, os primeiros discípulos tiveram que renunciar: 

 

- Atividades corriqueiras; coisas materiais; pessoas; 
 

Na verdade, é preciso renunciar à própria vida, conforme  
 

Mateus 10: 38-39: E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de 
mim. Quem achar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim achá-
la-á. 
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3. Princípio Da Urgência 
O PRAZO PARA A RESPOSTA -Lemos em Mateus 4:19 e 22 que, quando Jesus diz aos seus primeiros 

vocacionados "vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens"; vemos que "eles, deixando 
imediatamente o barco e seu pai, seguiram-No". 

 

O ALERTA DE CRISTO - Lemos em João 9:4- " Importa que façamos as obras dAquele que Me enviou, 
enquanto é dia; vem a noite, quando ninguém pode trabalhar". 

 

OUTROS EXEMPLOS DE REPOSTAS IMEDIATAS:  
A de Isaías; a de Davi; a de Maria. 
 

DESEJO MISSIONÁRIO TARDIO. O rico da história de Lucas 16: 27- 31 é um exemplo de alguém que 
quis fazer missão tarde demais. 

 

A URGÊNCIA DA OBRA MISSIONÁRIA 
 

A urgência do Mundo atual - O mundo que hoje temos de alcançar tem 5,1 bilhões de pessoas 
distribuídas em 252 países, territórios e colônias. 

 

Estes falam cerca de 6.000 línguas e dialetos, com 11.500 grupos etno-linguísticos, com 2 bilhões de 
adolescentes, com 2,3 bilhões de pessoas vivendo em áreas urbanas, com 2,8 bilhões de pessoas vivendo 
em áreas rurais, com 1 bilhão de analfabetos. 

 

A urgência da explosão demográfica - O mundo enfrenta o crescimento desordenado da população 
com o nascimento diário de cerca de 368 mil crianças.  

 

Incluindo a Antártida, a área do mundo é de 143.000.000 Km2. A média de habitantes por quilômetro 
quadrado é de 30 pessoas. O mundo cresce a velocidade de 130 milhões de pessoas por ano. 

 

Estimou-se que no ano 2022 o mundo teria 450 cidades com mais de um milhão de habitantes. Não 
podemos esperar mais para fazer missões. É já ou nunca! 

 
A urgência dos drásticos problemas socioculturais (dados de 2010 - hoje está pior) 2: 
 

Os 170 milhões de alcoólatras.    
Os 50 milhões de homossexuais. 
Os 30 milhões de lésbicas.  
Os 12 milhões de refugiados. 
Os 200 milhões de nômades;  
As crianças de rua que somam milhares, ainda não estimadas o seu total. 
As 1700 línguas e dialetos sem sequer um versículo bíblico traduzido. 
 
A urgência da situação religiosa do mundo. 
Os muçulmanos com mais de 1,6 bilhão de adeptos e com o crescimento médio de 16 por cento ao ano, 

enquanto os cristãos crescem apenas 9 por cento. 
O Hinduísmo com quase 1 bilhão de adeptos e com o crescimento de 12 por cento ao ano. 3 
 

Quais são as urgências do ambiente em que você está inserido? 
O que você tem feito a esse respeito? 
 

Para responder com urgência e favoravelmente à obra de missões é preciso ações efetivas. 
 

4. Princípio Da Capacitação Sobrenatural 
Quatro passagens bíblicas deixam claro esse princípio. 
 

MATEUS 10:1  
"E, chamando a si os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos 

imundos, para expulsarem, e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades". 

 
2 https://www.google.com.br/books/edition/Curso_De_Prepara%C3%A7%C3%A3o_Para_Miss%C3%B5es/D2hcEAAAQBAJ?hl=pt-
BR&gbpv=1&dq=milhoes+alcoolatras+homossexuais+lesbicas+refugiados+nomades&pg=PT88&printsec=frontcover   

 
3 Livro 14 da nossa coleção A Bíblia do Reino. 
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LUCAS 9:1,2 
"Reunindo os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para 

curarem doenças; e enviou-os a pregar o reino de Deus, e fazer curas". 
 
LUCAS 10: 17-21 
"Voltaram depois os setenta com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome, até os demônios 

se nos submetem. Respondeu-lhes ele: Eu via Satanás, como raio, cair do céu. Eis que vos 
dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo; e nada 
vos fará dano algum". 

 
ATOS 1:8 
"Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, 

tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra". 
 

5. Princípio Da Influência 
O Senhor Jesus, para nos mostrar que Ele nos quer influenciando o mundo, utiliza duas metáforas e o 

seu próprio exemplo. 
 
JESUS NOS QUER SALGANDO: Mt 5:13 
 
JESUS NOS QUER ILUMINANDO: Mt 5:14 
 
JESUS NOS QUER AMANDO O MUNDO sem nos comprometermos com ele: Mt 9:10- 13 
 
  
CARACTERÍSTICAS DESSA INFLUÊNCIA: 
 

- parte de uma minoria; 
- parte dos que "não são", do ponto de vista da capacidade humana - 1 Co 1: 26- 28. 
 

6.  Princípio Da Atividade  
Já vimos que missões devem se materializar na nossa prática cotidiana através de ações efetivas e 

contínuas. Nesse ponto de nosso estudo podemos enumerar quais são as atividade que traduzem missões, 
distinguindo-as em dois níveis. 

 
ATIVIDADES MOTRIZES: IR (Mc 16:15). 
                                     TESTEMUNHAR (At 1:8). 
                                     ENSINAR (Mt 28:19, 20). 
                                     PREGAR (Mc 16:15). 
                                     CONTRIBUIR (Lc 8:2,3; Fp 4:16). 
                                     BATIZAR (Mt 28:19). 
 
ATIVIDADES CONSEQUENTES: 
Essas atividades são consequências da obediência dos cristãos à grande comissão, bem como da 

capacitação sobrenatural recebida do poder do Espírito Santo.  
 
Essas atividades consequentes se caracterizam por cinco sinais poderosos: 
 

1. EXPULSAR DEMÔNIOS 
2.  FALAR NOVAS LÍNGUAS 
3.  CURAR OS ENFERMOS 
4.  PEGAR NAS SERPENTES 
5.  NÃO MORRER ENVENENADO 
 
CRESCER NUMERICAMENTE (At 4:4; At 6:1,7; At 9:31; At 16:5). 
 

RECEBER A SIMPATIA E RESPEITO DO MUNDO (At 2:47; 4:21). 
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7. Princípio Da Simultaneidade 
Esse princípio está bem claro em Atos 1:8: 
"Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em 

Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra". 
 
A REPRESENTATIVIDADE 
 
Jerusalém:  
É o trabalho missionário em nosso lar, na vizinhança, na escola, faculdade, no trabalho. Enfim, em nosso 

microcosmo - no ambiente mais próximo de nós. Este campo é muito vasto. Você já evangelizou alguém 
nessa dimensão da obra missionária? 

 
Judéia: 
É o trabalho realizado nas vilas e bairros próximos; este campo tem grande importância. Não há dúvida 

de que é um excelente local para semear a Palavra. Existem bairros carentes de ouvir a Mensagem de 
salvação. 

 
Samaria: 
É o trabalho realizado em cidades mais distantes, no interior do país, em outros  
Estados da federação, o qual podemos chamar de "missões nacionais". 
 
Confins da Terra: 
É o trabalho missionário realizado em todo o mundo, isto é, "missões estrangeiras".  
 
 
ERRO DE INTERPRETAÇÃO 
 
A ordem que aparece em Atos 1:8 não é cronológica, ou seja, Cristo não falou para evangelizar primeiro 

Jerusalém, segundo Judéia, terceiro Samaria e por último os confins da Terra. Essa interpretação é errada, 
perigosa, e fora da vontade do Senhor. 

 
O próprio texto de Atos 1:8 deixa claro que Jesus determinou que a obra da Sua igreja na Terra deveria 

ser desenvolvida simultaneamente nas três dimensões que Ele deseja que o Evangelho seja pregado. Isso 
fica claro nas expressões:  "tanto em"; "como em"; e "até os".  

 
Deus não admitiu que Sua igreja entrasse em um ostracismo, vivendo só para si, e encapsulada em um 

único ponto geográfico. Ele quer, na verdade, que Seu povo se expanda territorialmente e anuncie o 
evangelho a toda criatura, tanto é que esse foi o objetivo da perseguição de Atos 8: 1-4. 

 

Os Mitos Sobre Missões Na Igreja Local 
"Temos que ganhar para Jesus toda a nossa cidade para depois sairmos evangelizando outros lugares". 
"Só igrejas ricas podem fazer Missões". 
"Só pessoas de bastante recursos financeiros têm condições de contribuir para a obra missionária". 
"Nós não estamos preparados para a obra missionária". 
"Vamos enviar o Fulano, o Sicrano e o Beltrano para a obra missionária porque daí vamos nos livrar 

desses crentes problemáticos". 
 

O que podemos fazer pelos confins da terra? 
Orarmos para o Senhor da seara para quem envie ceifeiros. 
Intercedermos pelos que lá estão trabalhando. Isso deve ser feito sistematicamente. 
 

Darmos apoio moral e social àqueles que estão longe. Uma boa forma de fazê-lo é nos comunicando 
com os missionários. 

 

Delimitarmos nossa área de ação, dentro da vontade de Deus. 
 

Procuramos nos preparar para irmos lá. 
 

Enviarmos alguém dentro da vontade de Deus para pregar lá. 
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8. Princípio Da Recompensa 
DEUS RECOMPENSA PELA FIDELIDADE DOS SEUS SERVOS - Mateus 25:21  
 

DEUS RECOMPENSA TODA A ESPÉCIE DE TRABALHO E ATITUDE - Mateus 10: 40-42 
 

Recompensa pelo trabalho direto. 
 

Recompensa pelo trabalho indireto. 
 

DEUS RECOMPENSA COM BASE NAÕ EM CRITÉRIOS HUMANOS - Mateus 20:1-16. 
 

Deus Recompensa Em Dois Níveis, Quanto Ao Tempo 
 

Na vida presente: individualmente - o cristão; coletivamente - a igreja local; 
Na vida Eterna. 
 
 

4.2. Conclusão 
É preciso que todos nós exerçamos o sacerdócio real que Deus nos deu; e sermos testemunhas daquilo 

que o Senhor faz.  
 

Se Deus tem uma chamada específica para você, não cruze os braços. Prepare-se, pois no tempo certo 
Ele irá lhe colocar nessa obra. 

 

É preciso que nos conscientizemos que não podemos esperar mais para fazermos missões. Há 
algo que podemos realizar em favor da salvação das almas. Pense em alguma coisa que você pode efetivar 
nesse sentido. E faça-a urgentemente. Missões: já ou nunca! 

 

Alguém questiona: "Mas quem sou eu para fazer missões; não sou capaz". Na verdade, ninguém é 
capaz. Por isso, Deus nos capacita no poder do Espírito Santo. Para fazer a obra de Deus precisamos pedir 
a capacitação sobrenatural e poderosa do Espírito. Essa capacitação começa com o batismo com o Espírito 
Santo e continua na busca zelosa dos dons espirituais e dos dons ministeriais... 

 

Um dos primeiros passos para mim e você fazermos missão é procurar influenciar o ambiente onde 
Deus nos colocou. Comece influenciando as pessoas que estão ao seu redor. Tenha disposição de amar as 
pessoas. Comunique-se sinceramente com elas. Preocupe-se com os outros. Tenha a perspectiva de Jesus 
em relação aos seres humanos. Mude ambientes. Salgue e Ilumine o seu meio.  

 

Pense em ações efetivas que você pode realizar em prol de missões. Meras boas intenções, sem ações 
materiais de verdade, não comunicam nada. Comece fazendo algo hoje! 

 

Atue na sua "Jerusalém", mas não se contente com ela. Faça algo pelas missões nacionais; e aja, de 
algum modo (direta ou indiretamente), nos confins da Terra. Pense grande. Pense em Missões como Cristo 
pensou em Atos 1:8. Levante os seus olhos e veja os campos brancos para a ceifa... 

 

Faça a obra de Deus por genuíno amor, mas lembre-se que Ele é fiel para dar a recompensa justa, 
inclusive nessa vida mesmo. 

 

Que Deus nos abençoe. Que possamos pôr em prática esses princípios missiológicos que Jesus viveu. 
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TEXTOS BÍBLICOS  

1. CHAMADA GERAL  
1 Tm 2:4: “o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno 

conhecimento da verdade”. 
At 17:30: “Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que 

todos os homens em todo lugar se arrependam”; 
Tt 2:11: “Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens” 
At 1:8: “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis 

testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da 
terra” 

1Pe 2:9: “Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo 
adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz; 

 

2. CHAMADA ESPECÍFICA 
Mt 4:18-22: “E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmão -Simão, 

chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram 
pescadores. Disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.  

20 Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. 21 E, passando mais 
adiante, viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu 
pai Zebedeu, consertando as redes; e os chamou. 

22 Estes, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. 
 

3. URGÊNCIA 
IS 6:8: “Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem irá por 

nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim” 
 
1 SM 16:11-13: 
Disse mais Samuel a Jessé: São estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: Ainda falta 

o menor, que está apascentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda trazê-lo, 
porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. 

Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil 
aspecto. Então disse o senhor: Levanta-te, e unge-o, porque é este mesmo. 

Então Samuel tomou o vaso de azeite, e o ungiu no meio de seus irmãos; e daquele dia 
em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi 

 
Lc 1:38: “Disse então Maria. Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim segundo a 

tua palavra. E o anjo ausentou-se dela.” 
 
LC 16:27- 31: “Disse ele então: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, 
28 porque tenho cinco irmãos; para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham 

eles também para este lugar de tormento. 29 Disse-lhe Abraão: Têm Moisés e os profetas; 
ouçam-nos. 30 Respondeu ele: Não! pai Abraão; mas, se alguém dentre os mortos for ter 
com eles, hão de se arrepender. 31 Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos 
profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos”. 

 

4. CAPACITAÇÃO SOBRENATURAL 
MT 5:13: “Vós sois o sal da terra; mas se o sal se tornar insípido, com que se há de 

restaurar-lhe o sabor? para nada mais presta, senão para ser lançado fora, e ser pisado 
pelos homens”. 
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MT 5:14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um 
monte; 

MT 9:10-13: “Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e 
pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. 11 E os fariseus, 
vendo isso, perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso Mestre com publicanos e 
pecadores? 12 Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: Não necessitam de médico os sãos, 
mas sim os enfermos. 13 Ide, pois, e aprendei o que significa: Misericórdia quero, e não 
sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores.” 

 
MC 2:15-17: Ora, estando Jesus à mesa em casa de Levi, estavam também ali reclinados 

com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores; pois eram em grande número e o 
seguiam. 

16 Vendo os escribas dos fariseus que comia com os publicanos e pecadores, 
perguntavam aos discípulos: Por que é que ele como com os publicanos e pecadores? 

17 Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os 
enfermos; eu não vim chamar justos, mas pecadores. 

 
1 CO 1:26- 28 
Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem 

muitos os poderosos. nem muitos os nobres que são chamados. 
27 Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios; e 

Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes; 
28 e Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, e as desprezadas, e as que não são, 

para reduzir a nada as que são; 
 

5. ATIVIDADE 
MC 16:15: “E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura.” 
AT 1:8: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis 

testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da 
terra. 

 
MT 28:19,20; MT 28: 21-22: 
E estes sinais acompanharão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios; 

falarão novas línguas; 18 pegarão em serpentes; e se beberem alguma coisa mortífera, não 
lhes fará dano algum; e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. 19 Ora, o 
Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. 20 
Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a 
palavra com os sinais que os acompanhavam. 

 
At.4:4: “Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e se elevou o número dos 

homens a quase cinco mil.” 
AT 6:7: “E divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número 

dos discípulos em Jerusalém e muitos sacerdotes obedeciam à fé.” 
AT 9:31: “Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galileia e Samaria, tinha paz, sendo 

edificada, e andando no temor do Senhor; e, pelo auxílio do Espírito Santo, se multiplicava”. 
AT 16:5: "Assim as igrejas eram confirmadas na fé, e dia a dia cresciam em número.” 
AT 2:46,47: “E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em 

casa, comiam com alegria e singeleza de coração, 47 louvando a Deus, e caindo na graça de 
todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. 

AT 4:21: “Mas eles ainda os ameaçaram mais, e, não achando motivo para os castigar, 
soltaram-nos, por causa do povo; porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera;” 
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6. Recompensa 
MT 25:21 “Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel; sobre o pouco foste fiel, 

sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor.” 
 
MT 10:40-42: “Quem vos recebe, a mim me recebe; e quem me recebe a mim, recebe 

aquele que me enviou. 
41 Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta; 

e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. 
42 E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos, na 

qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. 
 

MT 20:1-16: “Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, proprietário, que saiu 
de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha...” 

2 Ajustou com os trabalhadores o salário de um denário por dia, e mandou-os para a sua 
vinha. 

3 Cerca da hora terceira saiu, e viu que estavam outros, ociosos, na praça, 
4 e disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. 
5 Outra vez saiu, cerca da hora sexta e da nona, e fez o mesmo. 
6 Igualmente, cerca da hora undécima, saiu e achou outros que lá estavam, e perguntou-

lhes: Por que estais aqui ociosos o dia todo? 
7 Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide também vós 

para a vinha. 
8 Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores, e 

paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. 
9 Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora undécima, receberam um denário 

cada um. 
10 Vindo, então, os primeiros, pensaram que haviam de receber mais; mas do mesmo 

modo receberam um denário cada um. 
11 E ao recebê-lo, murmuravam contra o proprietário, dizendo: 
12 Estes últimos trabalharam somente uma hora, e os igualastes a nós, que suportamos a 

fadiga do dia inteiro e o forte calor. 
13 Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça; não ajustaste 

comigo um denário? 
14 Toma o que é teu, e vai-te; eu quero dar a este último tanto como a ti. 
15 Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou 

bom? 
16 Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. 
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Perfil do Missionário 
 
 
 

1 Coríntios 9:18:  Nesse caso, qual é o meu 
galardão? É que, evangelizando, proponha, 

de graça, o evangelho, para não me valer do 
direito que ele me dá... 
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5. Perfil do Missionário 

5.1. Quem é o Missionário Hoje 
O principal desafio que o missionário tem enfrentado hoje é o de conhecer e saber utilizar toda 

a tecnologia global a fim de que o trabalho no campo se desenvolva melhor. Se o ser humano é 
capaz de desenvolver recursos cada vez mais avançados é porque Deus lhe deu a inteligência e, 
desse modo, quer que essas técnicas sejam utilizadas para o crescimento da obra que deixou para 
seus servos realizarem. Outro desafio é não deixar que tudo isto se torne maior do que o caráter 
que Cristo prega em uma vida intima com Deus. Como disse Ronaldo Lidório:  

 
“Vejo três grandes perigos na presente missiologia brasileira:  
1- De os resultados substituírem o caráter no perfil do obreiro;  
2- De a capacidade humana substituir a dependência de Deus;  

3- De as estratégias eficazes substituírem o compromisso com a Palavra no 
crescimento da igreja e expansão da obra missionária.4” 

 
Sobre isto, tem-se o exemplo dos missionários do passado que não possuíam todos esses 

recursos, mas eram bem-sucedidos e abençoados por se deixarem ser usados por Deus, como 
Adoniram Judsom, missionário pioneiro na Birmânia, que viveu entre 1788-1850. Esse servo teve 
sua vida dedicada a seguir a Cristo com obediência. A grande paixão que sentia pelos perdidos da 
Birmânia o levava a não focar e nem se preocupar consigo mesmo; a não medir dificuldades para 
alcançar os birmaneses; alcançá-los para Cristo era o que lhe dava esperanças, pois desejava, 
durante sua vida, ver uma igreja com cem birmaneses salvos e a Bíblia impressa na língua desse 
país. No ano de sua morte, havia sessenta e três igrejas e mais de sete mil batizados, sendo os 
trabalhos dirigidos por cento e sessenta e três missionários, pastores e auxiliares.  

Pode-se notar através disso, que de fato é Deus quem faz a obra e o mais importante caráter do 
obreiro é a dependência de Deus. Os missionários do passado usaram todos os recursos de suas 
épocas, os missionários de hoje devem utilizar todos os recursos a que têm acesso na era atual, 
porém colocando-os juntamente com suas vidas na total dependência de Deus, a exemplo dos 
missionários de antes. 

A partir dessas considerações forma-se o perfil do missionário da era global, aquele que se vale 
de todos os recursos de seu tempo, colocando-os aos pés do Senhor. Esse obreiro não permite que 
o bombardeio de informações da mídia desvie o seu foco e tire seu objetivo, por isso, sempre se 
autoavalia com o propósito de manter-se obediente e de perseverar numa vida intima com Deus.  

Mediante as vantagens que o missionário tem encontrado, deve-se ter cuidado para não se 
deixar contaminar e ser levado apenas pelos resultados visíveis, que o exaltem, mas manter-se 
com o coração fiel e exaltando aquele que é digno, o próprio Deus. Seria nulo o conhecimento 
missiológico e tecnológico em um homem desprovido do caráter de Cristo, porque a habilidade é 
bem menos importante do que o caráter. 

O missionário precisa saber que renunciar, consagrar a vida a Deus e sofrer pela expansão do 
Reino são coisas que sempre serão essenciais. Missões demandam muita oração e dependência de 
Deus. Em entrevista, Lidório destaca: 

 
“Missão é comando de Deus e o mecanismo para executá-la é a sua palavra. Toda 

tentativa de reduzi-la à capacidade humana e a modismos passageiros resultou em erros e 
proselitismo vazio.5” 

 
A Igreja local é de grande influência no que se refere à formação do perfil do missionário. Ela é 

fundamental no preparo, na formação, e na construção de seu caráter. É no convívio da igreja que 
surgem oportunidades de aprendizado e crescimento, desde que as diretrizes bíblicas sejam 
seguidas e testemunhadas no modo de ser, de servir e louvar ao Senhor, pois o missionário levará 
para o campo as vivências que fizeram parte de sua formação cristã e do preparo para o trabalho. 
Barbara H. Burns e Jonas Machado dizem: 
 

“Que a igreja local é instrumento no ensino e na formação de: atitudes sobre Deus, 
atitudes sobre a mensagem do evangelho, atitudes sobre a palavra de Deus, atitudes sobre 

a própria igreja e as pessoas.6” 

 
4 LIDÓRIO, R. Com a Mão no Arado: Pensando a vida, cumprindo a missão. Belo Horizonte: Betânia, 2006. P 40 
5 LIDÓRIO, R. O gigante precisa acordar. Revista Eclésia. São Paulo: ABEC, n. 104, Agosto de 2004. P 44 
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Outro exemplo de entrega total a Deus é relatada por Ronaldo Lidório em um Congresso de 
Missões. Ele conta que o Sr. João, um cristão de hoje, mas que representa bem o missionário do 
passado, que sem recursos, fora grandemente usado por Deus. 

Lidório7, em uma missão ao interior do Amazonas, onde havia três tribos indígenas que não 
conheciam o Evangelho, munido das coordenadas, mapas, GPS e uma ideia de onde estavam as 
três etnias sem presença missionária, contratou um indígena caçador para ser seu guia, e levá-lo a 
essas tribos, em uma voadeira. No quarto dia de viagem encontraram a primeira etnia, que foram 
os Kambebas. Ele estava apreensivo, pois não sabia se seriam bem recebidos, ou não. Quando 
entraram viram um grupo de indígenas limpado o local para alguma coisa. Utilizando o guia como 
intérprete perguntou o que estavam fazendo. Disseram eles que estavam limpando o lugar para o 
culto à noite. Ronaldo ficou admirado, pois estavam a mais de seis dias de viagem. 

Continuou a conversa e ficou sabendo que aquelas três tribos, os seus alvos, já haviam sido 
alcançadas por um senhor chamado João que morava em um flutuante mais abaixo. Curioso, 
Ronaldo foi ao encontro do missionário. Viu que era um pescador muito simples, tão simples 
quanto o flutuante em que morava, em cujo interior havia quatro redes ruídas, uma cadeira 
quebrada e uma panela. Sentado no chão, o Sr. João lia a Bíblia com muita dificuldade. Ronaldo 
Lidório apresentou-se e teve grande surpresa ao ouvir: “Maria! Venha depressa e traga as crianças 
porque chegou em nossa, hoje, um missionário de verdade.” O “missionário de verdade” sentiu 
que aquele momento era especial, pois Deus o havia reservado para ele, que com todos os 
aparatos e recursos estava ali coberto por oração das igrejas e encontra um homem simples, 
comum, sem recurso algum, apaixonado pelo Senhor Jesus; sem treinamento, praticou missões, 
deixando tudo para trás e as maravilhas de Deus como herança para seus filhos e aquelas tribos. 
Um exemplo de obediência e fidelidade ao Senhor, um modelo de caráter e compromisso cristão 
que deve ser seguido. 

 

5.2. Conclusão 
A proclamação do evangelho começa no coração de Deus, passa pela igreja, que tem a força do 

Espírito Santo e usa os servos do Senhor para levar o Evangelho de Jesus onde precisa chegar.  
 
Hoje, diferentemente do que fora no passado, esses servos possuem recursos, estão em 

contato com a modernidade, com os recursos tecnológicos avançados de comunicação e 
locomoção. Tudo isso deve ser utilizado e de forma eficiente para que o trabalho do missionário 
seja eficaz. Todas as instituições e projetos mundiais já se valem desses avanços; aquele que vai 
cumprir a ordenança do Senhor Jesus precisa estar atualizado, ser capaz de usar para espalhar a 
verdadeira paz, o verdadeiro amor as técnicas que muitas vezes são utilizadas na guerra.  

 
Não há dúvidas de que os problemas existem, que os perigos surgem e que são perigos 

munidos, também, de todo esse desenvolvimento a que tem acesso o missionário atual. Mas a 
diferença está no caráter dos servos que vão fazer missões onde é necessário, onde pessoas ainda 
não conhecem as maravilhas desse Senhor. Eles precisam ter, acima de tudo, o coração no coração 
de Deus. É necessário estar atento, pois nenhum conhecimento acadêmico ou tecnológico é mais 
importante do que uma vida transformada e um caráter ilibado; nada é tão fundamental quanto 
uma vida de obediência e total dependência de Deus. 

 
Desse modo, apesar do avanço tecnológico e das facilidades que a comunicação globalizada 

oferece, o perfil do missionário atual ainda tem como característica essencial e indispensável a 
consagração e o amor que os homens do passado dedicavam a Deus.  
 
 

 
 

 
6 BURNS, B. H., MACHADO, J. O papel da igreja local no preparo missionário. Revista CAPACITANDO para Missões 
Transculturais. São Paulo: APMB, n. 11, janeiro 2002. 23-34 
7 História contada em palestra no IV Congresso Brasileiro de Missões. 
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John Piper -  https://www.youtube.com/watch?v=zdzYEk32Dtg

Sua mãe, seu pai, pode ser um cristão. Mas geralmente sabemos que alguém não é cristão. 

O evangelismo é falar a qualquer um em qualquer lugar do evangelho. Você não tem que 
suceder nisto. Evangelismo acontece mesmo que ninguém seja salvo. Mas isso é, dizer o evangelho 
a qualquer um é evangelismo.

Missões é fazer isto atravessando as barreiras culturais. Isso envolve aprender novos hábitos 
culturais, onde não há igrejas e nem outras pessoas fazendo evangelismo, nessa cultura que não 
tem acesso ao evangelho.

E há milhares destes se você ver o "Projeto Josué" na internet: www.joshuaproject.org

"Tenho um problema quando todos dizem: "Todos são missionários" a menos que ele defina o 
que um missionário faz além das outras pessoas. Se todos estão fazendo missões, muito 
provavelmente estas missões seriam perdidas. Aqui é a distinção que estou fazendo.

- Site:  www.edsonfranzen.com.br

- WhatsApp: (41) 99634-4435

- No FaceBook e no Twitter: 
procure por Edson Franzen

- Email: webminister@nbz.com.br
www.teologiapelainternet.com.br

Coleção A Bíblia do Reino
Curso de Teologia Ministerial - CTM
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Professor Edson de Almeida e Franzen
Com a graça de Deus tem utilizado nas Igrejas e empresas sua 

experiência de Engenheiro, Professor e Consultor de Informática.

O professor Edson Franzen tem dedicado sua vida a 

escrever e ao ensino, acreditando ser este o caminho da 

libertação espiritual e material das pessoas. 

Edson de Almeida e Franzen, nascido em 1960, é 

casado com Sandra Regina Lacerda Franzen, pai de 

Felipe, Ricardo, Heinz Eduardo e Sara. Edson é 

professor desde 1978, engenheiro agrônomo formado 

em 1985, pastor auxiliar em tempo integral desde 1995.

É webminister da Igreja Virtual Evangélica - 

www.nbz.com.br/igrejavirtual e do curso de teologia 

www.teologiapelainternet.com.br.

- Escritor e editor alternativo de revistas, jornais e livros, onde 

já escreveu e/ou editou mais de 40 livros, dezenas de 

apostilas, 02 revistas e vários jornais em inúmeros 

municípios, veja alguns em: .   www.litoral.inf.br

-� Ex-professor da Faculdade de Plácido e Silva (matérias 

Microinformática e Administração de CPD), do Colégio SPEI 

(matérias Microinformática e Linguagens de Programação), 

de outros colégios e cursos livres, inclusive do SENAC e do 

curso de suplência de Informática no colégio OPET (matérias 

Banco de dados, Lógica, Fundamentos de BD).

-� Ministra cursos teológicos, cursos agroecológicos, cursos 

administrativos e de Informática.

-� Pós Graduado em Processamento de Dados em 1990 pelo 

Instituto SPEI de Curitiba.

-� Especialista em Marketing Empresarial e Político.

-� Como consultor atuou em mais de 80 empresas.

-� Formado em Teologia pelo Instituto Teológico Quadrangular 

de Curitiba (PR) em 1978 e 1982.

-� Proprietário da Net Brazil Soluções de Marketing Digital: 

www.aluznofimdotunel.com.br e do site de sistemas para 

as igrejas . www.easyslides.com.br

- Ministro do Evangelho desde março de 2000.

-� Analista de Sistemas, Programador Sênior e criador da loja e 

dos produtos e serviços: .www.nbz.com.br/loja

-� Pastor Auxiliar em tempo integral desde 1995.

-� Atua na Informática desde 1985. É consultor sênior. Sua 

empresa foi formada em 2002 e tem mais de 7000 clientes.

-� Engenheiro Agrônomo formado em 1985 pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPr).

Atividades Profissionais - Resumo

MISSÕES
o Último Mandamento de

JESUS

MISSÕES
o Último Mandamento de

JESUS

Livro 28


	Capa28
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

	028_
	Fundo28
	Página 1


