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Introdução 

Estás prestes a embarcar numa aventura missionária. Este curso pode 
levar-te a uma verdadeira viagem missionária. Poderá ser a tua primeira 
viagem missionária, ou talvez já tenhas feito alguma viagem 
internacional com o mesmo propósito. Em ambos os casos acabas sempre 
por aprender coisas novas: para o recém-chegado será uma teoria que se 
tornará experiência prática. E tu, que ‘já lá estiveste’, aprenderás coisas 
que poderás relacionar com experiências passadas. 
Este curso é uma ‘Introdução às Missões’. Foi publicado a primeira vez 
em 1999, revisto em 2005 e também em 2011. Esta edição de 2018 foi 
atualizada e modernizada. Depois desta introdução a missões, precisas 
aprender a desenvolver mais a tua vocação espiritual. Apesar deste curso 
ser bastante abrangente, não é, no entanto, um manual completo de 
educação missionária, mas oferece tópicos que levam a uma 
compreensão das missões mundiais de uma forma clara e sucinta. 
O meu nome é Steef van ‘t Slot, nasci nos Países Baixos, sou um filho 
de Deus desde 1971, casado com Tineke e pai de quatro filhos já adultos. 
Estou envolvido em diferentes ramos de missões desde 1973, embora 
tenha sido treinado como músico para o serviço de adoração coletiva na 
igreja (como organista, diretor coral e professor). Mais tarde, durante os 
nossos anos de missão na África do Sul, completei o Doutoramento em 
Teologia Bíblica de Missões. Atualmente, a minha esposa e eu 
repartimos o nosso tempo entre os Países Baixos e (maiormente) o 
continente de África, ensinando acerca de missões. 
Oro para que este curso se torne de grande utilidade para ti. Que o Senhor 
te abençoe e fale contigo para que possas cumprir o Seu propósito para 
as nações deste mundo, por meio da tua participação! 

Cada lição contém os seguintes elementos: 

Objetivo da Lição: 
 

Esboço da Lição: 

Conteúdo da Lição: 

Indica de forma sucinta o que deverás 
compreender 

É um sumário daquilo que trataremos 

É o corpo principal da lição 
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Pesquisa: 
 

Diversos: 
 

Questionário Referente 
ao Capítulo: 

Onde poderás encontrar mais informação 
sobre o assunto tratado 

Diversas leituras, pontos de vista, tarefas 
ou diversão 
 

Para ajudar-te a digerir o que aprendeste 

Ede, Países Baixos, abril de 2018.  
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Capítulo 1 

Base Bíblica Para a Evangelização Mundial 

OBJETIVO DA LIÇÃO 
É importante compreender que: 

• A Evangelização Mundial (E.M.) é uma iniciativa de Deus 
• A Bíblia é um livro missionário, mais do que qualquer 

outra coisa 
• Precisas aprender a ler a Bíblia sob a perspetiva missionária 

ESBOÇO DA LIÇÃO 
Os tópicos que serão abordados nesta lição são os seguintes: 

• Definição de alguns Termos 
• O que o E.M. tem a ver CONTIGO? 
• O E.M. é o Tema Principal da Bíblia 
• A Perspetiva do Antigo Testamento (AT) 
• A Desobediência e o Fracasso de Israel 
• A Perspetiva do Novo Testamento (NT) 

CONTEÚDO DA LIÇÃO 
Diferentes pessoas têm diferentes definições para os termos 
‘Evangelização’ e ‘missões’. Assim, é importante saber como os 
missiólogos, os missionários e os teólogos usam estes termos: 

Definição de alguns Termos 
Primeiro é preciso distinguir entre ‘missões’ (plural) e ‘missão’ 
(singular). Definimos missões como: o trabalho dos crentes, cumprindo 
a Grande Comissão ordenada por Cristo a qual Ele próprio cumpriu, 
tendo-a recebido de Deus. A missão de Deus, também chamada de missio 
Dei, é a de salvar a humanidade perdida. Missões são os ministérios 
salvíficos das igrejas: a execução da missão que Deus nos confiou.  
Cristo comissionou os Seus discípulos a irem e fazerem discípulos dentre 
todos os povos da terra:1 a levar a Boa Nova a todos os grupos étnicos 

                                                      
1 Mateus 28:18-20; Atos 1:8 
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por todo o mundo. Podemos usar também o termo Evangelização 
mundial. 
A diferença entre os termos evangelismo e missões é a seguinte: 
evangelismo prega o Evangelho num ambiente local, monocultural; 
missões fá-lo num ambiente intercultural e num contexto estrangeiro. 
Evangelismo acontece em Jerusalém e na Judeia: não existe 
necessidade de se aprender uma nova língua nem de adaptação a uma 
nova cultura. Missões acontecem em Samaria e até aos confins da 
terra: neste caso é preciso aprender-se uma nova língua e também   
adaptar-se a uma nova realidade cultural. No entanto, a diferença não 
precisa ser necessariamente geográfica. 
Agora é a hora de todas as igrejas em todos os países fazerem a sua parte 
nas missões mundiais como igrejas que enviam em vez de serem apenas 
igrejas que recebem. Ou como se diz ‘de todo o lugar para todo o lugar’. 

O que o E.M. tem a ver CONTIGO? 
O E.M. é uma iniciativa de Deus, não de algum ser humano. Deus foi o 
primeiro a enviar. Depois de ter enviado muitos profetas Ele enviou 
Jesus, e Ele nos envia a nós, pelo poder do Espírito Santo. Tanto no 
Velho como no Novo Testamento descobrimos o tema do E.M., não 
apenas no NT! 
O E.M. é uma tarefa da igreja. De acordo com Van Rheenen, ‘tal como 
o corpo não sobrevive sem o sangue, também a igreja não consegue 
sobreviver sem a missão. Sem o sangue o corpo morre; sem missão a 
igreja morre...’.2 
Este curso ajudar-te-á a compreender mais o plano de Deus para a nossa 
vida. No entanto, precisaremos todos de nos tornarmos missionários? 
Sim e não. Sim, porque Deus nos envia a interagir com os nossos 
contactos diários compartilhando com eles a mensagem do Evangelho. 
Não, porque nem todos somos chamados a viajar por todo o mundo pela 
Causa do Evangelho. Se não foste chamado pessoalmente para ir, podes 
suportar o E.M. com as tuas orações e os teus recursos financeiros. O 
Senhor quer que todos participemos no E.M. Assim, começa a orar por 
um missionário cada dia, envia-lhe uma oferta uma vez por mês e visita 
um campo missionário uma vez por ano! 

                                                      
2 Van Rheenen, 1996:31 
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O E.M. é o Tema Principal da Bíblia 
A igreja está comissionada a envolver-se com o E.M. e deve estar 
convencida da autoridade da Bíblia como a Palavra de Deus. Na Bíblia 
encontramos um mandato, uma mensagem, um modelo e poder para o 
E.M.3, por ser uma ideia de Deus desde o princípio. 
Em Génesis, Deus prometeu ‘abençoar a Abraão, e nele, todas as famílias 
da terra’.4 Consequentemente, encontramos em Apocalipse o resultado 
dessa promessa divina: ou seja, encontram-se no céu representantes de 
todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono de Deus.5 
O E.M. que foi acontecendo entre estas duas passagens bíblicas é o 
principal tema da Palavra de Deus. O Senhor revelou-Se a Si mesmo 
como o Deus da História, Aquele que age de acordo com o Seu Concerto, 
não querendo que ‘ninguém se perca’.6 
Podem encontrar-se temas missionários em cada um dos livros da Bíblia. 
Descobri-los-ás quando orares a Deus, pedindo que te revele o Seu 
coração acerca de missões. Depois, lê a Bíblia desde o princípio ‘numa 
perspetiva missionária’ e ficarás sem palavras com o que vais descobrir. 
Escreve o resultado das tuas pesquisas no teu bloco de apontamentos! 
Os seres humanos foram criados para a glória de Deus7 e só cumprem 
o seu propósito quando O adoram. Paulo afirma: ‘todo o joelho se 
dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a 
glória de Deus Pai’.8 Portanto, devemos conduzir as pessoas ao 
arrependimento, levando-as a dobrar os seus joelhos voluntariamente 
em vez de maneira forçada. Deus decretou que haverá representantes 
de todas as famílias da terra na Sua presença.9 Isso não significa 
‘todas as pessoas da terra’; porque algumas pessoas sempre 
desprezarão a Sua presença. Muitos já ouviram a Sua mensagem e 
responderam positivamente, mas agora é preciso terminar a tarefa. 
Os missionários trabalham arduamente com esse objetivo. Mas a não ser 
que todos nós, igrejas e indivíduos de todas as raças, busquemos o Reino 

                                                      
3 Perspectives, 1981:3-9 
4 Génesis 12:1-3 
5 Apocalipse 7:9 
6 2 Pedro 3:9 
7 Apocalipse 4:11 
8 Filipenses 2:10-11 
9 Para uma explicação do conceito ‘famílias da terra’ e da teologia dos grupos étnicos leia-se Piper, 

1993/2007:158-170 
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de Deus em primeiro lugar, não conseguiremos terminar a tarefa nos 
tempos mais próximos. Permite-me insistir neste ponto, esta tarefa não 
será realizada apenas por missionários, mas através de todos nós. Vais 
juntar-te a nós nesta empreitada? Faz aquilo que Ele te ordena que faças, 
utilizando todos os recursos que Ele te disponibiliza. Agora, aprecia a 
nossa viagem exploratória até à dimensão do E.M.! 

A Perspetiva do Antigo Testamento 
Alguns pensam que o E.M. é apenas um ministério encontrado no NT, 
mas o AT está também repleto de circunstâncias e maneiras que nos 
informam como Deus alcança as nações. Jesus, Paulo e Pedro 
ensinaram acerca do E.M. baseando-se no AT por ser então a única 
fonte das Escrituras disponível que podia ser citada. Agora, prestemos 
atenção a alguns livros do AT: 

Génesis 
Quando Adão e Eva pecaram, Deus deu início à missão do seu 
salvamento10 e assim permanecerá até à vinda de Jesus em glória.11 
Apesar da pregação de Noé durante um século,12 o juízo eventualmente 
sobreveio13 depois dos povos da terra persistentemente se recusarem a 
arrepender-se. A história de Noé demonstra como será a situação do 
mundo nos últimos dias, porque Jesus comparou as duas eras.14 

Génesis 9 regista o início de tudo o que Deus criou e que se tornou visível 
e no capítulo 10 encontramos uma lista de 70 nações. Depois os povos 
se desviaram de Deus o que O levou a interferir.15 Depois disso Deus 
chamou Abraão: assim, um homem prepara agora as boas novas para o 
mundo inteiro conforme o registo de Génesis 12. 

Por fim, de Abraão descendeu o povo de Israel. Através de todo o livro 
de Génesis encontramos o desenvolvimento dos temas do E.M. os quais 
encontramos também por toda a Bíblia. Continuamente Deus chama 
pessoas e dá-lhes missões para cumprir. Em forma embrionária, Génesis 
estabelece e desenvolve os grandes temas do pecado, da salvação, das 

                                                      
10 Génesis 3:14-15 
11 Mateus 24:14 
12 Compare-se Génesis 5:32 com 7:6,11 
13 Génesis 6-9 
14 Mateus 24:37-39 
15 Génesis 11:7-9 
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nações, bem como muitos outros temas.16 Na vida de José17 notam-se 
muitas semelhanças redentoras com o ministério de Jesus. 

Êxodo 
Vê-se também Jesus na vida de Moisés, o qual libertou o povo israelita 
da escravidão no Egito. Em Êxodo, Deus ampliou a Sua operação e de 
um homem redentor, Abraão, passou para uma nação redentora, cujo 
propósito era: “E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo”.18 Seguiu-
se a construção to tabernáculo, prenunciando o futuro templo em 
Jerusalém, edificado para servir como casa de oração para todas as 
nações.19 O propósito de Israel era ser a luz de Deus para as nações e o 
Seu canal de bênção para o mundo.20 Ao observar Israel, as nações 
deviam perceber que não há deus como o Deus de Israel. Esse é um dos 
temas que encontramos com frequência nas Escrituras e que continua a 
ser hoje o foco da nossa tarefa missionária mundial. 

Salmos 
Dificilmente existe um livro da Bíblia que fale tão extensivamente sobre 
o propósito de Deus para as nações como o livro de Salmos.21 Nos 
tempos do AT, Deus decretou que Jerusalém fosse o lugar central de 
culto onde Ele iria habitar. As nações deveriam subir a Jerusalém para 
adorar. A adoração a Jeová estava centralizada em Israel. A esse tipo 
de missões chamamos de missões centrípetas. No NT, encontramos 
as missões centrífugas: ou seja, o Evangelho saiu de Jerusalém em 
que a palavra chave era ‘ir’.22 

                                                      
16 Veja-se também o meu livro The Bible’s Missionary Message – Part I – The Old Testament, especialmente o  
      Capítulo 1 de Génesis 
17 Génesis 37-50 
18 Êxodo 19:6 Somos alertados para esta realidade em 1 Pedro 2:9-10 
19 Isaías 56:7 (o itálico é meu) 
20 42:6; 49:6; leia-se também 1 Reis 8:41-43,60 
21 Exemplos: Salmos 2:8,9; 9:11; 22:27,28; 45:17; 67:2-7; 72:11,17; 86:9; 96:3,10; 98:2-4; 105:1; 117:1, etc. 
22 Veja-se por exemplo os famosos versículos de Mateus 28:19-20 ou Atos 1:8 
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Jonas 

Por vezes um missionário era enviado para o exterior a partir de Israel, 
como Jonas, mas ele estava mal motivado, mentalmente aprisionado às 
suas próprias razões, principalmente políticas, e acabou por recusar 
desempenhar devidamente a sua missão. 

O Professor Verkuyl afirma que “Jesus Cristo é maior do que Jonas. Se 
uma pessoa se nutre da vitalidade de alguém maior do que Jonas e apesar 
disso se recusa a espalhar a Boa Nova entre outras pessoas, essa pessoa 
sabota os objetivos do próprio Deus. Note-se que Jonas é o pai de todos 
os cristãos que desejam os benefícios e as bênçãos da sua eleição divina, 
mas que recusam a sua responsabilidade correspondente”.23 

No breve formato deste curso, não podemos explorar o tema do E.M. nos 
livros bíblicos dos Profetas, mas devemos notar como muitas das 
passagens messiânicas estão ligadas aos ‘gentios’. 

A Desobediência e o Fracasso de Israel 
Depois que Israel ocupou a terra de Canaã sob o comando de Josué nunca 
conseguiu servir como a luz de Deus para as nações vizinhas. Em vez 
disso começou a adorar os deuses das outras nações. Havia 
constantemente idolatria e prostituição espiritual no Templo ligada à 
adoração a deuses estranhos. Israel foi avisado por Deus dos problemas 
que adviriam desse desvio espiritual através de exércitos invasores,24 
pelos profetas, pela fome,25 pela divisão do reino depois de Salomão e 
por último, pelo exílio na Babilónia. Dessa forma, a função redentora de 
Israel terminara temporariamente. O povo de Israel não se tornou o 
exemplo que Deus pretendia que fossem. Consequentemente, os gentios 
não podiam mais encontrar-se com Deus em Jerusalém porque o lugar 
estava em ruínas. A desobediência de Israel resultou em que a missão de 
resgate de Deus tivesse uma pausa. 

Como adverte Van Rheenen: “Israel esqueceu o Deus que os escolhera. 
Passaram a imitar as nações ao seu redor seguindo os seus deuses 
estranhos. Como resultado, Deus os enviou ao cativeiro”.26 Tal como 
Israel, a Igreja é chamada a ser um povo separado e distinto, relacionado 

                                                      
23 Perspectives, 1981:44 
24 Leiam-se os livros de Juízes, Samuel, Reis e Crónicas 
25 Como se vê por exemplo no livro de Rute 
26 Deuteronómio 32:15-18; 2 Reis 17:7-23 
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pessoalmente com…Deus… Mas infelizmente a igreja hoje perde 
frequentemente a sua identidade como povo distintivo de Deus… Ao 
invés de influenciar o mundo…, a igreja está a ser influenciada pelo 
mundo”.27 

Depois do exílio, Israel nunca mais recuperou a sua antiga glória; 
poderia, na melhor das hipóteses, ser chamado de remanescente 
redentor. Mas agora: qual será a razão pela qual a igreja alcança tão 
pouco o mundo? Será que as mesmas razões se aplicam como se 
aplicaram ao povo de Israel antigamente? Será que as nossas vidas estão 
a servir de exemplo de piedade e de vida espiritual às pessoas ao nosso 
redor? 

A Perspetiva do Novo Testamento 
Jesus Cristo, o Missionário por Excelência 

Como aconteceu com Abraão, Deus afunilou o Seu plano de novo 
passando de novo apenas para um Homem. Mas desta vez a Sua missão 
não falharia apesar dos fracassos circunstanciais dos Seus soldados. 
Assim, foquemos a atenção no centro do E-M. que é Jesus Cristo, o 
próprio Redentor. Pouco depois do Seu nascimento, Simeão chamou-O 
de “luz para alumiar as nações e para glória do teu povo Israel”.28 

Note-se que Jesus Cristo é o espectro do plano de Deus para a salvação 
do mundo. Muitas profecias falam sobre Ele. Muitos santos do AT 
tipificaram-No como por exemplo Noé, José e Moisés e também O 
vemos revelado na vida de Isaque (como filho), de Josué (como 
comandante), de Samuel (como juiz), de Elias (como o profeta do 
julgamento), de Eliseu (como o profeta da misericórdia), de David (como 
rei), bem como na vida de muitos outros personagens bíblicos. 

O Evangelismo Mundial (E.M.) nos Evangelhos 
Os Evangelhos são manuais de missões. O seu tema é o Reino de Deus. 
A palavra reino fala-nos de Deus, retomando o Seu Reino e domínio na 
terra, pela mão de Jesus Cristo, a quem foi dada toda a autoridade no 
céu e na terra. 

                                                      
27 Van Rheenen, 1996:30 
28  Lucas 2:32 
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A autoridade de Jesus tornou-se evidente nas vidas dos Seus discípulos 
e também sobre Satanás, bem como sobre o pecado, a doença e a morte. 
O Seu Reino está próximo; mas a sua progressão e aumento continua até 
atingir a sua revelação completa. Encontramos esta orientação nas 
parábolas de Jesus que nos ensinam acerca da natureza29 do Reino de 
Deus e de como este alcançará todas as nações e todos os povos. 

Note-se, no entanto, que os Evangelhos nos narram também os encontros 
que Jesus teve com os gentios. Mateus fala da mulher cananeia, do 
centurião romano e do endemoninhado gadareno.30 João acrescenta a 
história da mulher samaritana e menciona os gregos que queriam ver 
Jesus.31 Lucas escreve sobre um episódio em que Jesus e os Seus 
discípulos passaram por uma aldeia samaritana onde foram mal 
recebidos. Quando Tiago e João pediram que descesse fogo do céu sobre 
a aldeia, Jesus respondeu que não viera para destruir, mas para salvar; 
assim Jesus Se identificou também como o Salvador dos samaritanos.32 
O mesmo ficou também implícito na cura dos dez leprosos.33 A Grande 
Comissão pode ser encontrada nos quatro Evangelhos e em Atos.34 

Existe Alguma Mensagem Mais Profunda nos Atos dos Apóstolos? 
O livro de Atos é outro manual para o E.M. Note-se como depois de Jesus 
ter retornado ao Céu, o Espírito Santo foi derramado, mas ainda assim, 
Ele precisou persuadir os Seus discípulos a deixarem Jerusalém e a 
Judeia, para irem a Samaria e até aos confins da terra. 
A princípio, o derramamento do Espírito Santo foi principalmente um 
acontecimento judaico. Ou seja, quando o Espírito desceu naquele dia, 
“Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as 
nações que estão debaixo do céu” e que testemunharam o evento.35 A 
adoração era realizada no Templo ou nas casas particulares dos fiéis e 
tinha a mesma forma a que os convertidos estavam acostumados nas 
sinagogas. Assim, os governantes locais entenderam que aquela ‘nova 

                                                      
29 Mateus 13; Marcos 4; Lucas 8 
30 Mateus 15:21-28; 8:5-13 e 8:28-34 respetivamente 
31 João 4 e 12:20-23,32 respetivamente; Jesus ‘atrairá a Si todos os seres humanos’ 
32 Surpreender-nos-emos com a atitude dos discípulos relativamente aos samaritanos, mas já se parou para pensar 
      qual é a atitude generalizada dos cristãos relativamente aos muçulmanos? Aprenderemos imenso ao substituir a 
      palavra ‘samaritano’ que encontramos no NT pela palavra ‘muçulmano’. Ou seja, se o fizermos o NT torna-se  
      ainda mais relevante para o século XXI! 
33 Lucas 9:51-55 e 17:12-19 respetivamente 
34 Mateus 28:18-20; Marcos 16:15-18; Lucas 24:46-49; João 20:21-23; Atos 1:8 
35 Atos 2:5 
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fé’ era apenas uma seita do judaísmo e os primeiros cristãos a 
consideravam como o cumprimento profético da sua antiga religião 
judaica original. O batismo nas águas era um ato comum de proselitismo, 
e todos os crentes judeus eram circuncidados, e dessa maneira o caráter 
e a prática cristã continuaram incontestados durante algum tempo. Os 
problemas começaram mais tarde quando os gentios incircuncisos 
também aceitaram a Cristo. 
Será que a sua nova fé devia ter características judaicas? Tratada mais 
tarde em Atos,36 esta questão revelou ser de principal importância em 
relação à E.M. A verdadeira questão era: ‘Se nos convertermos a Cristo, 
precisamos converter também os nossos hábitos culturais?’ Foi a 
primeira vez que surgiram questões relacionadas com o cristianismo e a 
cultura; e ainda hoje este tipo de problema precisa ser tratado 
adequadamente sempre que as barreiras culturais são cruzadas em prol 
do Evangelho. No entanto, naqueles primeiros tempos do cristianismo a 
fé cristã era transmitida de uma maneira compatível com a cultura 
judaica e, como tal, formava uma ponte perfeita para a comunidade 
judaica que ainda não tinha chegado a Cristo. 
Mas o que fazer quanto ao mandamento de Jesus para alcançarem com o 
Evangelho a cidade de Samaria e os confins da terra? Quantos anos 
seriam precisos antes que os apóstolos começassem a alcançar os 
gentios? Estavam de facto a começar? 
De acordo com Don Richardson: ‘Centenas de milhões de cristãos 
pensam que o livro de Atos dos Apóstolos escrito por Lucas regista a 
obediência dos doze apóstolos à Grande Comissão. Mas em boa verdade, 
regista apenas a sua relutância em obedecer a essa ordem de Jesus’.37 
Ou seja, os primeiros cristãos não captaram a essência da mensagem 
quando sobrenaturalmente o Espírito lhes permitiu falar em tantos 
idiomas diferentes. No entanto, por que o Espírito Santo fizera isso se a 
Sua bênção tivesse sido planeada apenas para os judeus? Apesar desse 
argumento, note-se que no final de Atos 7 ainda se lê que todos os 
apóstolos e milhares dos seus convertidos ainda continuavam em 
Jerusalém. Um quarto do livro narra ainda a história em que nem sequer 
se ouve falar sobre planos para obedecer ao restante do mandamento de 
Jesus! Assim, a solução encontrada por Deus foi simples, mas dolorosa: 

                                                      
36 Atos 15 
37 Perspectives, 1981:89 
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Ele espalhou os novos crentes por meio duma perseguição intensa; 
somente os apóstolos ficaram na cidade. Os restantes dos crentes 
finalmente foram para a Judeia e Samaria. Deus precisava de Atos 8:1 
para pôr em prática Atos 1:8. 
Lê-se então sobre um novo fenómeno interessante: como o ‘clero’ não 
fora desalojado por meio dessa perseguição, o leigo Felipe, um 
diácono, iniciou com sucesso o evangelismo entre os samaritanos.38 
Só então se lê que os apóstolos se lhe juntaram. Até então 
continuavam a evitar os samaritanos. 
Então, dirigido pelo Espírito Santo Filipe ter com o eunuco etíope e 
explicou-lhe o Evangelho. Aparentemente este foi o fim do alcance 
transcultural de Felipe, mas com o seu ministério estabeleceu-se uma 
nova tendência, baseada na qual o Espírito Santo continuaria a Sua obra 
futura. 

Um Pentecostes Gentio 
Então, o Espírito Santo foi derramado de novo, mas desta vez sobre 
os gentios! O Senhor providenciou uma visão e uma palavra profética 
a Pedro, e entretanto, enviou um anjo com uma mensagem clara ao 
oficial romano de nome Cornélio. O resultado foi que Pedro pregou 
na casa de Cornélio e todos os presentes foram batizados no Espírito 
Santo: foi um segundo Pentecostes, mas gentio!39 Esse episódio 
constitui-se como uma série de milagres que os outros apóstolos não 
puderam negar, embora tenham criticado Pedro antes de ouvi-lo.40 No 
entanto, ‘Ninguém se perguntava então como a Grande Comissão de 
Jesus poderia ser executada, nem que fosse necessário que os judeus 
cristãos comessem e convivessem com os gentios!’41 

Por Fim: Uma Igreja Gentia! 
Só a partir desta altura foi implantada uma verdadeira igreja gentia em 
Antioquia. Mas o que fizeram os apóstolos? Também desta vez eles não 
foram até lá por si mesmos; enviaram Barnabé.42 

                                                      
38 Atos 8 
39 Atos 10 
40 11:2-3 
41 Perspectives, 1981:93 
42 Atos 11:22 
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Obviamente, uma nova equipa apostólica era necessária para evangelizar 
o mundo gentio. Assim, esta nova equipa começou com Barnabé e Paulo. 
O judeu Paulo tinha sido criado numa cidade predominantemente gentia; 
e falava hebraico, aramaico, grego e provavelmente latim. Mas nasceu 
como cidadão romano e recebeu a sua educação sob os cuidados 
académicos de Gamaliel.43 Deus o escolheu como Seu instrumento para 
formular e desenvolver a última parte da Grande Comissão, muito 
melhor do que qualquer dos apóstolos originais tinha feito até então. 

A divisão do trabalho ministerial entre os apóstolos, uns dirigidos aos 
judeus e outros aos gentios é bastante parecida com a situação atual 
nos campos missionários. Hoje, a maioria dos missionários ministra 
nas partes já evangelizadas do mundo, e apenas uma pequena minoria 
se ocupa com um verdadeiro trabalho pioneiro nas fronteiras distantes 
das missões. 

Depois que Judas se suicidou, quatro homens se juntaram ao grupo 
apostólico: Matias, Tiago (irmão do Senhor), Barnabé e Paulo, 
contabilizando quinze ao todo. No entanto, apenas dois deles 
ministraram aos gentios; os outros treze estavam ‘convencidos de que 
eram todos necessários para evangelizar três milhões de judeus, entre os 
quais já havia dezenas de milhares de crentes testemunhadores’.44 
Imagine-se se essa atitude tivesse mudado na atualidade. 

Alguns acham que Lucas escreveu o livro de Atos como um manual 
subtilmente disfarçado, projetado para encorajar os outros apóstolos e 
os seus judeus convertidos a seguir o exemplo de Paulo ao evangelizar 
os gentios. 

Afinal, Lucas, que era gentio, viajou com Paulo tempo suficiente para 
ser permeado pela sua filosofia de ministério.45 

A destruição de Jerusalém por Tito em 70 AD deve ter dispersado os 
apóstolos ainda vivos, já que dificilmente a cidade de Jerusalém poderia 
continuar a ser habitável. A tradição conta-nos que João morreu na costa 
oeste da atual Turquia, Pedro foi crucificado em Roma, Tomé foi 
ministrar na Índia e André viajou para o norte em direção à Rússia. Seja 
como for, os apóstolos mudaram eventualmente de estratégia. Quer tenha 

                                                      
43 Atos 22:3; Perspectives, 1981:94,95 
44 Ibid. p. 96 
45 Atos 26:16-18 
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sido por causa das dicas de Lucas, ou por causa da destruição de 
Jerusalém.46 

Será que é tão difícil para nós como o foi para os primeiros apóstolos 
obedecer à última parte da Grande Comissão? Permitiremos que isso se 
torne a grande omissão das nossas vidas? Precisaremos ser expulsos por 
forma a desempenharmos os desígnios divinos, ou obedeceremos 
voluntariamente? Estamos a juntar-nos aos dois apóstolos que foram 
evangelizar lá longe ou permanecemos confortavelmente na nossa casa 
como os restantes treze? O que é necessário para o Senhor nos fazer 
obedecer à Sua chamada? 

As Epístolas de Paulo 
As Epístolas de Paulo respiram a salvação dos gentios.47 De acordo com 
Stearns, “Os judeus sabiam há 2000 anos que o Plano de Deus era 
abençoar todos os povos da Terra. O facto de frequentemente ignorarem 
a sua responsabilidade não prova que eram ignorantes acerca do Plano 
divino. Da mesma forma, os crentes de hoje podem ignorar o mandato 
da Grande Comissão, embora estejam plenamente conscientes disso”.48 

Todos os membros da igreja são testemunhas, mas nem todos são 
missionários. No Corpo de Cristo ou se é alguém que envia missionários 
ou se é enviado como missionário. Não há posição neutra! 

Stearns explica que a tarefa do Corpo de Cristo é: 

• “Identificar aqueles que são chamados por Deus para servirem 
como missionários transculturais. Isto porque nem todos os 
crentes são missionários assim como nem todos são pastores 

• Equipar e treinar os que são enviados como missionários 

• Enviar os missionários e apoiá-los”49 

Pirolo lembra que “A proporção de pessoal de apoio para cada soldado 
de combate americano é de vinte para um”. Da mesma maneira 
precisamos de muito mais pessoas que suportam o trabalho dos 
missionários do que a quantidade dos missionários enviados, se tivermos 

                                                      
46 Perspectives, 1981:96,97 
47 Romanos 1:1,5,7; 15:15,16,20,21; 16:25,26; Efésios 2; 3:6-10; Gálatas 3:7-9,29; 1 Coríntios 9:20-23 
48 Stearns, 1991:109 (citação abreviada) 
49 Ibid. 
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em conta as palavras de Pirolo acima mencionadas, para nos unirmos à 
causa das missões em oração sacrificial e agirmos atrás das linhas”.50 

Apocalipse 
No último livro da Bíblia encontramos o resultado definitivo do E.M. 
Aqui vemos o Filho de Deus na Sua glória,51 e a realização do propósito 
de toda a criação: que é a adoração do Pai52 por pessoas de todas as tribos, 
línguas, povos e nações.53 O auge deste processo é a habitação de Deus 
com os seres humanos num ambiente eterno em que não haverá mais 
lágrimas, morte, luto, choro ou dor.54 

Amém, ora vem Senhor Jesus! Não é este o objetivo de o E.M. abreviar 
a vinda do Senhor?55 

PESQUISA 

Verifica os seguintes sítios na Internet onde encontrarás mais 
informação: 

https://www.biblicaltraining.org/world-mission-church/timothy-tennent 

http://www.discipletree.com/05Courses/BiblicalFoundationMission/04
Week/Verkuyl_TheBiblical.pdf. 

DIVERSOS 
Livros recomendados: Veja-se a Bibliografia no final deste livro 

Tarefas: 

• No teu diário, escreve cerca de 50-80 palavras sobre o que o 
Senhor te disse por meio desta lição para referência futura e 
meditação 

• Escreve dois exemplos das tuas próprias descobertas na Bíblia, 
onde fala sobre uma ou outra forma de missão que Deus ordena 
que cada pessoa execute 

                                                      
50 Pirolo, de acordo com a citação em Stearns, 1991:110 
51 Apocalipse 1:13-18 
52 Apocalipse 4:8-11 
53 Apocalipse 5:9 e 7:9 
54 Apocalipse 21:3-4 
55 Mateus 24:14 

https://www.biblicaltraining.org/world-mission-church/timothy-tennent
http://www.discipletree.com/05Courses/BiblicalFoundationMission/04Week/Verkuyl_TheBiblical.pdf
http://www.discipletree.com/05Courses/BiblicalFoundationMission/04Week/Verkuyl_TheBiblical.pdf
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• Navega pelos dois sítios da Internet mencionados em 
PESQUISA cerca de 10 minutos cada e anota as descobertas 
que consideras mais interessantes 

QUESTIONÁRIO REFERENTE A ESTE CAPÍTULO 
1. Define a diferença entre missão e missões 

2. Define a diferença entre evangelismo e missões 

3. De acordo com Van Rheenen, "missões é o sangue da igreja, sem 
o qual ... …" 

4. Fornece quatro exemplos de quatro livros da Bíblia no Antigo 
Testamento que mostram o coração de Deus relativamente ao 
E.M. 

5. Dá três exemplos que mostram a aproximação de Jesus aos 
gentios 

6. Qual era a ‘mensagem oculta’ no livro de Atos? 

7. Na tua opinião, que passagem das Escrituras do NT não 
mencionada neste capítulo descreve melhor o modo como Jesus 
Se tornou missionário? 

8. Se no Corpo de Cristo se não és um enviado, és... 
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Capítulo 2 

História da Evangelização Mundial 

OBJETIVO DA LIÇÃO 
Nesta lição aprendemos a compreender que: 

• Deus é o soberano Senhor do Mundo, da Igreja, e da História das 
Missões 

• Ao longo da História Ele chamou e enviou homens e mulheres 
para executarem certas missões 

• O incremento da unidade entre os discípulos de Cristo leva a um 
acréscimo dos resultados do Reino 

• Os movimentos mundiais foram iniciados por indivíduos e mais 
tarde desenvolvidos através de organizações e parcerias 
organizacionais até se tornarem à escala global 

ESBOÇO DA LIÇÃO 
Os tópicos que serão abordados nesta lição são: 

• As Dez Épocas da História da Redenção 
• O Primeiro Período da História das Missões do NT 
• Os Primeiros 1750 Anos 
• O Segundo Período da História das Missões do NT 
• Os 225 Anos Seguintes 
• Desde 1974: O Impulso Crescente! 
• Conclusivamente: Até Onde Se Conseguiu Chegar 

CONTEÚDO DA LIÇÃO 
Neste capítulo, abordam-se primeiro as dez épocas na história redentora 
durante 4000 anos registadas na Bíblia. Em seguida, ampliamos uma visão 
geral da história das missões a partir do NT. 

Na era pós-apostólica, consideramos três períodos: o primeiro desde o ano 
30 AD até 1750; o segundo, que é a era moderna do movimento 
missionário e que vai de 1750 a 1975 (também precedido por uma visão 
geral da história); e, o terceiro desde 1974. 
A história das missões pode por vezes parecer enfadonha, no entanto, os 
desenvolvimentos atuais bem como os que se seguirão serão 
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extraordinários, culminando com o evento maravilhoso que será a vinda 
do nosso Senhor. É glorioso podermos acelerar o Seu retorno por meio da 
nossa oração, envolvendo-nos nas missões mundiais e vivendo as nossas 
vidas de forma santa.56 Qualquer discípulo de Cristo pode participar! Estás 
disposto a fazê-lo? 

Dez Épocas na História da Redenção57 
O Dr. Ralph Winter dividiu a História da Redenção em dez épocas, cada 
qual sendo um período de cerca de 400 anos aproximadamente.58 

1. Durante o primeiro período Abraão mudou-se para a Terra 
Prometida. Esse período patriarcal desde o nascimento de Abraão até 
à morte de José abrange cerca de 360 anos.59 Neste período houveram 
sucessos e fracassos na transmissão da bênção divina.60 

2. O segundo período de 400 anos foi o tempo da escravidão de Israel 
no Egito.61 Note-se que durante esse tempo e de modo geral o 
império egípcio rejeitou a bênção divina. 

3. A terceira era foi a dos Juízes que durou cerca de 330 anos,62 um 
período que começou melhor na sua vocação divina do que terminou. 

4. O quarto período foi a era dos Reis até ao Exílio e durou cerca de 465 
anos.63 O auge do propósito divino foi alcançado durante os reinados 
de David e de Salomão. Depois de Israel ter caído na idolatria, a 
missão planeada por Deus ficou severamente comprometida. 

5. O último período do AT foi a partir do ano 580 AC e incluiu o 
Exílio.64 O último século dessa era experimentou um certo alcance 
missionário levado a cabo pelos fariseus, principalmente para a 
Pérsia, através do qual o judaísmo se espalhou, enfatizando a 
conversão cultural externa.65 

                                                      
56 Mateus 9:37,38; 24:14 e 2 Pedro 3:11b,12a respetivamente 
57 A história, a Sua História, mostrando as atividades de Deus a salvar, proteger e preservar  
58 Perspectives, 1981:137-155 
59 2166-1805 AC 
60 Veja-se Van ‘t Slot, 2014: 1-40 
61 Atos 7:6 
62 Desde cerca do ano 1380-1050 AC (pouco depois da morte de Josué até ao início do reinado de Saul) 
63 Desde o início do reinado de Saul até ao exílio (1050-585 AC) 
64 De 586-6 AC até quando Cristo nasceu 
65 Stearns, 1991:116, 117 
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6. Estas cinco épocas dos tempos do AT duraram cerca de 2100 anos e 
vão desde a época em que Abraão entrou na Terra Prometida até ao 
nascimento de Cristo. Depois, Winter menciona mais cinco períodos 
começando a partir do nascimento de Cristo: 

7. Conquistando os romanos. O maior triunfo da história do 
cristianismo foi a conquista do império romano, desde o início da era 
cristã até ao ano 400 AD. A princípio, essa obra missionária foi 
involuntária; foi o resultado das constantes perseguições que 
dispersaram os Cristãos. Note-se que até então o cristianismo era a 
única religião que não estava ligada a algum tipo de nacionalismo na 
sua origem. Este período terminou quando o imperador Constantino 
se tornou cristão. A partir de 375 AD o cristianismo tornou-se a 
religião do estado e gradualmente tornou-se insípido. O esfriar do 
cristianismo levou a que muitos se tornassem cristãos apenas 
nominalmente.66 Ainda assim, depois de ter chegado a Roma o 
cristianismo não conseguiu chegar imediatamente aos bárbaros do 
Norte, que gradualmente se tornaram uma ameaça para os romanos, 
e mais tarde se tornaram politicamente dominantes. 

8. Alcançando os visigodos: 400-800 AD. Os bárbaros visigodos 
tomaram o lugar do antigo império e a influência dos cristãos 
romanos chegou às suas fronteiras. Este período terminou com um 
bárbaro cristianizado, o imperador Carlos Magno, e que foi um 
‘segundo Constantino’, mas mais devoto. Porém, os bárbaros 
cristianizados também não conseguiram alcançar os novos bárbaros: 
ou seja, os Vikings da Escandinávia. A história repetiu-se e os vikings 
invadiram o império visigótico e basicamente causaram a sua 
destruição. 

9. Atingindo os Vikings: 800-1200 AD. A história das missões repetiu-
se: os vikings foram influenciados pelos visigodos cristãos dentro das 
suas próprias fronteiras. Adicionalmente, porque houve muitas 
perseguições (e deportações), o movimento cristão foi purificado e 
refinado. Este período terminou com o então homem mais forte da 
Europa, o papa Inocêncio III, que autorizou a primeira de uma nova 
série de ordens missionárias, os Frades. 

                                                      
66 Tucker, 1983:35 
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10. ‘Ganhando os sarracenos’: (bem, de facto os sarracenos não foram 
‘ganhos’!) 1200-1600 AD. Foi a época das cruzadas, ensinando-nos 
que a boa vontade e até mesmo a obediência sacrificial a Deus não 
substitui a compreensão da Sua vontade perfeita.67 Os cristãos dos 
tempos das cruzadas estabeleceram uma imagem brutal do 
cristianismo militante que alienou até aos nossos dias uma grande 
parte da humanidade – os muçulmanos. Hoje em dia, vendo as 
invasões de muçulmanos nas nossas terras: será que eles verão um 
testemunho cristão tão sólido que acabem por encontrar o Senhor por 
meio de nós? Ou estamos a dirigir-nos primeiro para a perseguição 
antes de começarmos a procurar alcançá-los? 

11. Até aos confins da Terra: 1600-2000 AD. Até cerca do ano 1600 o 
cristianismo do tipo romano estabeleceu-se como a regra. Embora o 
Concílio de Jerusalém não tenha exigido que os gregos se tornassem 
judeus,68 os germânicos foram obrigados a tornar-se romanos. No 
entanto, com a Reforma Protestante o Evangelho finalmente 
conseguiu permitir que os cristãos continuassem a ser alemães, sem 
obrigar que os alemães fossem cristãos romanos. Antes costumava 
ser a uniformidade latina versus a diversidade nacional. Por outras 
palavras: as conversões não eram suficientes se fossem de natureza 
espiritual; era exigida também a conversão cultural. Faltava a 
contextualização; tendo sido até proibido. A ‘conversão dupla’ 
tornou-se o padrão.69 

Esta tendência continuava a ser a norma relativamente às missões 
mundiais: em 1945, os europeus controlavam 99,5% do mundo não-
ocidental. O colonialismo era a regra, até mesmo relativamente às missões, 
afirmando-se então: ‘Implanta igrejas da tua própria denominação, ensina-
lhes as tuas doutrinas e torna os seus membros culturalmente 
ocidentalizados’; o que nos parece ser uma distorção grosseira da Grande 
Comissão, mas que foi praticada apesar disso. Entre 1945 e 1969, o 
controlo ocidental entrou em colapso quase por todo o lado. Novas nações 
emergiram, conseguindo a independência das potências ocidentais que as 
controlavam. Estes desenvolvimentos tiveram efeitos de longo alcance nas 
atitudes que acompanharam o E.M. 

                                                      
67 Efésios 6:12 a nossa batalha não é contra a carne e o sangue – como fizeram os cruzados 
68 Atos 15 
69 Veja-se o meu livro The Bible’s Missionary Message – Part IIA – New Testament, 2015a:41-44 
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O Primeiro Período da História das Missões a Partir do NT 
Patrick Johnstone apresenta a seguinte análise: 
   30-500: A evangelização efetuada pela igreja primitiva do 

Mediterrâneo até à Índia; 
 500-800: A missão aos celtas lançada na Europa; 
480-1250: A evangelização nestoriana da Ásia; 
1209 daí em diante:As Ordens missionárias católicas romanas:  

franciscanos, dominicanos e jesuítas; 
1727 daí em diante: Os Morávios.70 

Os Primeiros 1750 Anos 
  30–64 A Igreja Primitiva saiu de Jerusalém e evangelizou até 

Roma 
        67 O martírio de Pedro e Paulo 
      156 O martírio de Policarpo 
      313 Constantino proclama o Édito de Milão 
      325 O Concílio de Niceia 
      340 Ulfilas inicia o seu ministério dirigido aos Visigodos 
      361 Martinho de Tours inicia a sua obra missionária 
      432 Patrício chega à Irlanda 
      563 Columbo chega à Escócia 
      595 Gregório – as grandes comissões de Agostinho 
      635 Os nestorianos chegam à China 
      638 Os muçulmanos conquistam Jerusalém 
      716 Bonifácio inicia a sua obra missionária 
      800 Carlos Magno é coroado imperador 
      827 Anskar chega à Dinamarca (as Cruzadas começaram 

em 1095) 
    1212 Francisco de Assis inicia a sua missão na Síria 
    1216 É fundada a Ordem dos Dominicanos  
    1219 Os Franciscanos são enviados ao norte de África, o 

Frade João chega a Peking 
    1276 Raimundo Lull abre um mosteiro em Maiorca 
    1510 Os Dominicanos chegam ao Haiti 
    1534 É fundada a Ordem dos Jesuítas 
    1542 Francisco Xavier chega à Índia 

                                                      
70 Johnstone, 1998:70-80 
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    1555 Calvino envia colonos ao Brasil 
    1583 Ricci chega à China 
    1606 De Nobili chega à Índia 
    1646 João Eliot prega o seu primeiro sermão aos índios 
    1705 É fundada a Missão Dinamarquesa Halle 
    1706 Ziegenbalg chega à Índia 
    1722 O Conde Zinzendorf estabelece Herrnhut, Egede 

chega à Gronelândia 
    1732 Os morávios enviam missionários às Ilhas Virgens 
    1733 Christian David chega à Gronelândia 
    1737 George Schmidt chega à África do Sul 
    1743 David Brainerd inicia a sua obra missionária 
    1744 Zeisberger inicia o seu ministério entre os índios 
    1750 C.F. Schwartz chega à Índia 

O Segundo Período da História das Missões do NT 
Johnstone prossegue, explicando como a era das missões modernas 
acelerou por intermédio do Conde Von Zinzendorf e de William Carey, 
comparando depois o progresso realizado de 1792 a 1992. A divisão que 
Johnstone faz desse período histórico é interessante: 

A Primeira Onda: As missões denominacionais às costas continentais 
(1792-1865) 

A Segunda Onda: As missões interdenominacionais ao interior 
continental (1865-1910) 

A Terceira Onda: As missões evangélicas aos países do mundo (1910-
1966)71 

A Quarta Onda: As missões globais aos povos do mundo (1966- até ao 
presente) 

A Última Onda: Missões policêntricas: a missão cristã como 
empreendimento local e global72 

 
Relativamente à primeira era (30-1750) ficou atrás narrado um resumo de 
anos, nomes e áreas geográficas, mas em contrapartida, a era seguinte de 
225 anos é caracterizada por ondas. Seria complicado demais subdividi-la 
de outra forma: existem muitos nomes e áreas geográficas que deveriam ser 

                                                      
71   Ibid. p. 94-108 (os itálicos são meus) 
72   Veja-se por exemplo: Yeh, Polycentric Missiology: 21st Century Mission form Everyone to Everywhere 

(Downers Grove: IVP Academic, 2016) 
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mencionados em cada 225 anos de história! Por outro lado, seríamos 
injustos relativamente a alguns pioneiros extraordinários da era das missões 
modernas (1750-1975) se as deixássemos de lado sem lhes prestarmos a 
devida atenção. Consequentemente: 

Os 225 Anos Seguintes 
Abordemos agora a história das missões durante os 225 anos a partir de 
1750. Chamamos a este período de o ‘Movimento das Missões Modernas’. 
O mais fácil será apresentarmos primeiro um breve esboço das vidas e 
ministérios de alguns dos grandes pioneiros: 

Conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf (1700-1760) 
O nobre alemão Zinzendorf foi um grande impulsionador das missões 
protestantes no início do século XVIII. Fundou a Igreja Morávia com 
cristãos que fugiam da perseguição religiosa na Morávia. O nome do seu 
abrigo era Herrnhut, que significa ‘protegido pelo Senhor’. Zinzendorf 
era um líder devoto, que deu início a uma importante obra missionária 
com impacto depois duma experiência de renovação espiritual pelo poder 
do Espírito Santo no ano de 1727. O movimento foi edificado sob o 
fundamento de muita oração: os membros da igreja mantinham uma 
corrente de oração ininterrupta, 7 dias por semana, e que durou mais de 
100 anos sem cessar. Entre os anos 1732 e 1760 foram enviados 227 
obreiros para S. Tomé, Gronelândia, Ártico, Argélia, China, Pérsia e a 
Etiópia. Outros campos missionários foram estabelecidos em Suriname, 
na América do Norte, na África Ocidental e na África do Sul. Até 1930 
tinham enviado mais de 3000 missionários.73 

William Carey (1761-1834) 
William Carey é conhecido como o ‘pai das missões modernas’. Depois de 
em vão ter tentado convencer os líderes da igreja dos seus dias acerca da 
necessidade do se envolverem com as missões mundiais, Carey escreveu um 
manual com 87 páginas, com o título ‘An Inquiry Into the Obligations of 
Christians to Use Means for the Conversion of the Heathen’ (1792) (Um 
Inquérito Sobre as Obrigações dos Cristãos de Usar os Recursos para a 
Conversão dos Pagãos). 

                                                      
73  Johnstone, 1998:78 
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O livro inspirou o estabelecimento de 12 organizações missionárias na 
Europa e nos EUA. Carey foi à Índia como missionário em 1793, traduziu a 
Bíblia para as línguas bengali, sânscrito e a marata, e ainda alguns textos 
bíblicos para outras línguas faladas na Índia. Depois de sete anos de trabalho 
não tinha conseguido nenhum convertido, e volvidos mais 18 anos tinha 
conseguido batizar cerca de 600 crentes.74 Pode não parecer muito, no 
entanto, Carey foi um catalisador que motivou outros a tomar iniciativa. 

Hudson Taylor (1832-1905) 
Até então a maior parte dos esforços missionários tiveram a sua origem 
nas diversas denominações que dirigiram a sua ação mais centrada no 
litoral. Em 1853 Hudson Taylor foi para a China tornou-se um dos 
primeiros missionários interdenominacionais para as regiões do interior. 
Em 1865 estabeleceu a Missão da China Interior (CIM), cujos escritórios 
centrais estavam sediados na China, e não no Reino Unido. Na atualidade 
esta missão ainda existe e é conhecida como a Overseas Missionary 
Fellowship (OMF) (Fundo Missionário Ultramarino). Taylor tornou-se 
‘um chinês para os chineses’. Ele pintou o cabelo de preto, começou a 
usar um rabo de cavalo e vestia-se como chinês. Por volta de 1882 a CIM 
tinha entrado em todas as províncias da China e em 1914 tornara-se a 
maior organização missionária do mundo, tendo ao seu serviço 1368 
missionários em 1934.75 De acordo com Johnstone, “É interessante 
verificar a maneira como muitas missões da época operavam na mesma 
onda utilizando nas suas nomenclaturas palavras como ‘Interior’ e 
‘Coração’, como por exemplo a Africa Inland Mission (AIM) (Missão 
do Interior da África), Sudan Interior Mission (SIM) (Missão do Interior 
do Sudão), e Heart of Africa Mission (agora WEC) (Missão do Coração 
de África)”.76 

Outros nomes de missionários importantes no contexto africano são David 
Livingstone e Henry Stanley. 

C. T. Studd (1860-1931) 
Charles Studd foi um jogador de críquete britânico que abandonou a sua 
fortuna para se tornar missionário na CIM (1885-1894). Mais tarde 
deslocou-se para a Índia como missionário (1900-1906) e depois foi para a 

                                                      
74  Krupp, 1984:99,167 
75  Ibid. p. 168,169 
76  Johnstone, 1998:99 
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África Central (1913-1931). Studd estabeleceu a World-wide 
Evangelization Crusade (WEC) (Cruzada de Evangelização Mundial), hoje 
conhecida por World-wide Evangelization Crusade (WEC) (Evangelização 
Mundial para Cristo). O seu objetivo primordial era: Alcançar os restantes 
povos da terra ainda não evangelizados no mais curto espaço de tempo 
possível. O seu lema era: ‘Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum 
sacrifício será grande demais para eu fazer por Ele’. 

W. Cameron Townsend (1896-1982) 
Townsend chegou à Guatemala em 1917 e desenvolveu a visão da tarefa 
de tradução da Bíblia depois de um índio a quem ele tentou vender uma 
Bíblia lhe ter dito: ‘Se o teu Deus é tão grande, porque não aprendeu a 
nossa língua?’ Townsend estabeleceu a Wycliffe Bible Translators 
(WBT) (Wycliff Tradutores da Bíblia) e relacionou os ministérios SIL e 
JAARS. A WBT/SIL é hoje uma organização gigantesca conhecida pelo 
seu extraordinário nível de profissionalismo. Como Townsend afirmou: 
“O maior missionário é a Bíblia traduzida na língua materna. Nunca 
precisa de folga e nunca é considerada estrangeira”.77 

Podemos adicionar muitos outros nomes importantes. Durante este período 
encontramos grandes pioneiros que consagraram todos os seus esforços a 
estabelecer diversas organizações de ministério especializado. 
Mencionaremos apenas as seguintes: 

SVM Student Volunteer Movement (Movimento Voluntário 
Estudantil) 

 
1868 

SA Salvation Army (Exército de Salvação) 1878 
The 
Navigators 

Youth, discipling ministry (Ministério de Discipulado 
Navegadores Jovens) 

 
1933 

WBT Wycliffe Bible Translators (Wycliff Tradutores da Bíblia) 1934 
GR Gospel Recordings – audio ministry (Gravadora Gospel 

ministério de áudio) 
 
1939 

NTM 
 

New Tribes Mission – unreached tribes ministry (Missão Novas 
Tribos – ministério às tribos não alcançadas) 

 
1942 

MAF Mission Aviation Fellowship (Fundo Missão Aviação) 1945 
YFC Youth For Christ (Jovens para Cristo) 1945 
FEBA Far East Broadcasting Association – radio ministry (Associação 

de Radiodifusão do Extremo Oriente – ministério de rádio) 
 
1948 

WV World Vision – aid and relief ministry (Visão Mundial – 
ministério de ajuda e assistência) 

 
1950 

CCC Campus Crusade for Christ (Campus Cruzada por Cristo) 1951 
                                                      

77  Tucker, 1983:351-357 
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TWR Trans World Radio (Rádio Trans-Mundial) 1954 
OD Open Doors – ministry to the suffering church (Portas Abertas – 

ministério à igreja sofredora) 
 
1955 

YWAM Youth With A Mission – youth, evangelism (Jovens Com Uma 
Missão – jovens, evangelismo) 

 
1960 

OM 
 

Operation Mobilization – youth, evangelism (Operação 
Mobilização – jovens, evangelismo) 

 
1962 

TF 
 

Tear Fund – aid and relief ministry (Fundo Lágrimas – ajuda e 
assistência) 

 
1968 

JFP Jesus Film Project (Projeto do Filme Jesus) 1978 

O movimento de missões mundiais ganhou momento e continuou com 
crescimento constante. Agora, abordemos o período desde 1974. Esta era é 
marcada por um crescimento quase exponencial! 

Desde 1974: O Impulso Crescente! 
O maior evento que deu origem a este período foi o Congresso de Lausanne 
acerca de E.M. (LCWE) e que teve lugar na Suíça em 1974. Nunca na 
história aconteceu um evento como este no qual participaram um número 
grande de líderes evangélicos, igrejas e organizações que se sentaram à mesa 
das negociações para debater um tão largo espetro de necessidades 
espirituais, emocionais e físicas. Muitos dos maiores esforços evangelísticos 
da atualidade, planos, estratégias e parcerias tiveram o seu início nesse 
congresso. 

Nos primeiros anos depois de 1750 encontramos datas e indivíduos 
importantes. Mas o Evangelho espalhou-se relativamente devagar. Nos 225 
anos subsequentes encontramos a proliferação de indivíduos fundadores de 
movimentos que culminaram no estabelecimento de várias organizações e 
houve um aumento da rapidez do processo de espalhar o Evangelho que 
continuou a crescer. Desde 1974 o progresso experimentou-se: apesar de 
localizado em certas áreas geográficas o progresso nota-se entre mais 
grupos étnicos, através de mais línguas, mais pessoas se converteram a 
Cristo e mais igrejas estão a ser implantadas do que alguma vez antes na 
história. Se alguma vez houve um sinal dos últimos dias o E.M. é um deles! 

Depois do LCWE desenvolveu-se o Movimento AD 2000 sob a liderança 
de Luís Bush. Antes da sua dissolução no dia 31 de dezembro de 2000, um 
grupo substancial de recursos e redes globais bem como equipas de trabalho 
que viraram o seu foco para aspetos específicos ainda por abordar nas tarefas 
missionárias detetadas na década de 1990. Algumas destas redes e equipas 



 31 
 
 

de trabalho continuaram até ao século XXI. Estes servem para unir 
ministérios nas seguintes áreas: 

Rádio, tradução, comunicação por áudio, média, Bíblias e literatura, 
evangelismo por saturação, pequenos grupos de liderança, oração unida, 
povos não alcançados, cidades, desenvolvimento de parcerias, mobilização 
de novos missionários, líderes de missões e de denominações, mobilização 
das igrejas locais, mulheres, treinamento para implantação de igrejas 
(também entre os muçulmanos), informação sobre povos, estratégia e 
recursos.78 Alguns destes ministérios mundiais são os seguintes: 

Ministério de Rádio e o Projeto do Filme Jesus 
Cooperação entre os ministérios de rádio cristãos que os capacita a alcançar 
mais de 99% da população mundial com o Evangelho e as suas audiências 
falam a sua língua nativa ou uma variedade de línguas faladas na sua área.79 

O Projeto do Filme Jesus já alcançou 7.7 biliões de visualizações acumulando 
quem assistiu ao filme Jesus e aqueles que em todo o mundo já assistiram a 
outros filmes relacionados desde 1979, através do trabalho de mais de 1500 
agências, em que se obtiveram mais de 530 milhões de respostas. Estes média 
estão disponíveis em 1625 línguas e mais de 99% de todas as pessoas que os 
visualizaram podem fazê-lo numa língua que conhecem.80 

A Tradução da Bíblia 
Desde este ano de 2018 existem cerca de 7100 línguas no mundo. Destas, 
670 tem a Bíblia completa, outras 1530 tem o NT e a tradução de outras 
porções da Bíblia está a processar-se em mais 1150 línguas. Algumas 
línguas acabarão por morrer nos próximos anos, mas ainda há a necessidade 
de continuar os processos de tradução em mais 1650 línguas de modo a 
servir 110 milhões de pessoas.81 

Mas Neste Momento: Quão Longe Conseguimos Ir? 
Se simplificarmos os factos e os números ao seu máximo, concluiremos que 
em conjunto os ministérios de rádio, dos filmes e da tradução da Bíblia 
conseguiram alcançar já 99% da população mundial no ano 2000. No 

                                                      
78 African National Initiatives, folheto da conferência distribuído no SCP Consultation in Harare, Zimbabwe, 4-8 
      maio 1998:1 
79 Johnstone, 1998:141,142 menciona que ‘cerca do ano 2000 a Rádio Cristã será capaz de alcançar 99% da 
      população mundial’ 
80 Mandryk, 2010:9,10 e https://www.jesusfilm.org/about/learn-more/statistics.html. (Acesso: 01.02.2018) 
81 Wycliffe.net/statistics (outubro 2017) e joshuaproject.net. (Acesso aos sítios, 31.01.2018)  

https://www.jesusfilm.org/about/learn-more/statistics.html


 32 
 
 

entanto, nem todas as pessoas escutam rádio, assistem a filmes, ou leem as 
Escrituras. Por outras palavras, estima-se que mesmo nos dias de hoje ainda 
há 41% da população mundial que não teve a oportunidade de escutar o 
Evangelho de forma clara. Assim, é legítimo perguntar-se: conseguiremos 
cumprir a Grande Comissão durante a nossa geração? Seremos capazes de 
nos envolvermos todos nesta tarefa? Teremos de ser capazes, se prestarmos 
atenção à implicação do ponto seguinte. 

Alguns Factos Para Uma Estratégia Relativamente até 2025 
Os povos menos evangelizados no mundo demonstram ser os que melhor 
respondem ao Evangelho. Em 2025 haverão um bilião de pessoas iletradas; 
este facto mostra a necessidade de comunicar o Evangelho de forma 
audiovisual. Por essa altura, 70% de todos os cristãos terão dificuldades de 
acesso a alimentação básica, água potável, abrigo, e cuidados médicos 
essenciais. Em alguns países africanos a média de longevidade não passará 
dos 30 a 40 anos, gerando 40 milhões de órfãos e contribuindo para o 
aumento da pobreza efetiva, o crime e a instabilidade social. O número de 
abortos induzidos por ano quase duplicará de 70 milhões para 130 milhões 
e o número de crianças e recém-nascidos abandonados duplicará para 150 
milhões. Quinze milhões de convertidos dentre muçulmanos, hindus e 
budistas escolheram permanecer nas estruturas sociais das suas religiões 
como ativas testemunhas de Cristo.82 

Custa aos cristãos 700 vezes mais batizar novos crentes em países ricos 
(como por exemplo a Suíça) do que em países pobres (como por exemplo o 
Nepal), e 70% dos 688 milhões de evangélicos não sabem quase nada acerca 
dos 1.8 biliões de indivíduos não evangelizados no mundo. Cerca de 70 
milhões de cristãos foram martirizados devido ao seu amor por Cristo; 
metade dos quais no século XX. Entre 1974 e o ano 2000, 9 em cada 10 
novos missionários iniciaram trabalhos entre grupos étnicos já alcançados 
com o Evangelho, implantando novas igrejas e dedicando-se ao discipulado 
dos novos convertidos.83 A lista é interminável! 

Grupos Étnicos Não Alcançados 

O Projeto Josué afirma existirem 16956 grupos étnicos. Destes 7035 são 
grupos étnicos não alcançados (41.5%). Dos restantes 58.5% de povos 

                                                      
82 Em missiologia este fenómeno é chamado de Movimentos Internos (Insider Movements) 
83 World Christian Database (WCD); World Population Prospects, UN (2002/3); World Health Organization; UN 
       Development Program. (Acesso a estes sítios: 31.01.2018) 
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‘alcançados’ existem 3259 grupos étnicos que já foram alcançados de forma 
significativa (19.2%); 3781 estão parcialmente alcançados (22.3%); 1704 
estão superficialmente alcançados (10%); e 1177 estão minimamente 
alcançados (6.9%). Quase 5900 grupos étnicos não alcançados 
correspondendo a mais de 3 biliões de indivíduos vive na Janela 10-40.84 

PESQUISA 
Verifica os seguintes sítios na Internet onde encontrarás mais informação 
relevante: 

https://home.snu.edu/~hculbert/line.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Christian_missions 

DIVERSOS 
Livros recomendados: Veja-se a Bibliografia no final deste livro 
Artigos recomendados: 

Piper, Dr John. 1997. World Missions and the End of History – 
sermão (Missões Mundiais e o Final da 
História) disponível em: 
http://www.desiringgod.org/sermons/world-
missions-and-the-end-of-history 

Van ‘t Slot, Dr Steef. 
       2009-2010.  Twelve Missionary Themes in Genesis (Doze 

Temas Sobre Missões Encontrados em Génesis) 

______        2008-11.  Double Conversion (Conversão Dupla) (Todos 
os artigos estão disponíveis em: 
www.recruiting4missions.org), e estão também 
disponíveis em holandês 

Tarefas: 

• Escreve uma redação curta no teu diário pessoal (100-200 palavras) 
acerca da tua ‘história de missões’ se tens alguma – ou descreve 
uma lição importante que aprendeste neste capítulo 

                                                      
84 www.joshua.net. (Acesso: 31.01.2018) 

https://home.snu.edu/%7Ehculbert/line.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Christian_missions
http://www.desiringgod.org/sermons/world-missions-and-the-end-of-history
http://www.desiringgod.org/sermons/world-missions-and-the-end-of-history
http://www.recruiting4missions.org/
http://www.joshua.net/
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• Descreve o que pensas ser o teu próprio futuro relacionado com 
missões e como entendes que as missões devem ser desenvolvidas 
à escala mundial 

• Verifica os dois sítios na Internet mencionado em ‘Pesquisa’ e lê o 
artigo de John Piper e escuta o seu sermão. Em duas frases para cada 
um deles, descreve o que consideras ser o mais importante que 
descobriste 

QUESTIONÁRIO REFERENTE A ESTE CAPÍTULO 
1. Que três divisões de tempo formam o esboço histórico desta lição? 

2. Quando é que o cristianismo se tornou a religião do estado e qual foi 
a consequência desse evento? 

3. Menciona cinco empreendimentos missionários importantes que 
ocorreram durante o primeiro período de 1750 anos 

4. Menciona cinco homens de estado que foram missionários durante 
o segundo período de 225 anos 

5. Menciona cinco organizações missionárias que foram estabelecidas 
nos últimos 100 anos 

6. Que evento inaugurou o último período? 

7. Que movimento foi originado pelo Movimento de Lausanne? 

8. Que três tipos de ministério conseguem alcançar 99% da população 
mundial com o Evangelho? 

9. Explica a incongruência existente entre o que se afirma na questão 
anterior e o facto de 41% da população do mundo ainda não ter tido 
a oportunidade de escutar e responder ao Evangelho 
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Capítulo 3 

Geografia e Etnologia da Evangelização 
Mundial 

OBJETIVO DA LIÇÃO 
É importante compreender que: 

• A propagação do Evangelho experimentou um aumento 
acentuado desde o início do século XX 

• Apesar disso, ainda há muito trabalho por fazer 
• O maior desafio às missões mundiais encontra-se na Janela 10-40 
• A Janela dos 4-14 também apresenta outro grande desafio 

ESBOÇO DA LIÇÃO 
Os tópicos que serão abordados nesta lição são: 

• O Crescimento dos Evangélicos Durante o Século XX 
• A Parte da Tarefa Ainda Por Realizar 
• Todas as Nações, Povos, Tribos e Línguas 
• O Financiamento das Missões 
• A Janela dos 4-14 

CONTEÚDO DA LIÇÃO 
Neste capítulo estudarás sobre a história recente (de como o Evangelho 
foi propagado desde o século II ao século XX) e o que ainda falta fazer. 
Aprenderás o significado de alguns termos utilizados no E.M. 
Compreenderás melhor o conceito de ‘todas as nações, tribos, povos e 
línguas’ e concluímos considerando uma área de ministério que tem sido 
bastante negligenciada. 

O Crescimento Evangélico Durante o Século XX 
Uma das tendências maiores do protestantismo cristão desde 1960 é o 
declínio das suas principais igrejas tradicionais. No entanto, durante este 
tempo de declínio os evangélicos (especialmente os pentecostais e os 
carismáticos) cresceram significativamente em número de conversões e 
proporcionalmente em relação ao Cristianismo em geral. São difíceis de 
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contabilizar porque se encontram em muitas novas igrejas estabelecidas 
e também espalhados entre muitas das denominações mais antigas. 

Apesar dos evangélicos cresceram de forma consistente no ocidente, o 
seu crescimento abrandou, se comparado com algumas denominações 
irmãs na América Latina, em África e na Ásia. Por exemplo, em 1960 
existiam 50 milhões de evangélicos, e apenas metade estavam em países 
fora do ocidente. O ritmo de crescimento dos evangélicos diminuiu de 
4.5% em 1990 para cerca de 2.6% em 2010. Os números projetados para 
2025 são os seguintes: 600 milhões de evangélicos, dos quais 120 
milhões são ocidentais.85 Consequentemente, estes valores significam 
serem 7.9% da população mundial (7.6 biliões em 2018); espera-se que 
este valor aumente para 8 biliões em 2023.86 

O crescimento da população mundial é de 1.1%;87 o crescimento do 
número de protestantes é de 1.6%, quase inteiramente devido ao 
crescimento dos evangélicos, porque os protestantes não-evangélicos 
estão em declínio; os católicos romanos estão a crescer menos (1%) do 
que o crescimento da população mundial, e, portanto, estão também em 
declínio. Assim, a estrela do crescimento no cristianismo é o cristianismo 
evangélico, que cresce cerca de duas vezes mais rapidamente do que a 
população mundial (cerca de 2.1%), devido às conversões conseguidas.88 

No entanto, Mandryk regista que o extraordinário crescimento dos 
evangélicos ocorrido no século XX vem acontecendo mais no hemisfério sul: 

1. Em África: o cristianismo cresceu de 9.1% (1.5% de evangélicos) 
em 1900 para 48.8% (17.7% de evangélicos) em 2010.89 Julga-
se que em 2020 o cristianismo em África conte com cerca de 504 
milhões de fiéis, o que corresponde a quase metade da população 
africana. Destes 239 milhões são evangélicos, 18.6% do total da 
população.90 Nenhum continente experimentou tal crescimento! 

2. O crescimento dos evangélicos na América Latina foi de 700,000 
(1% da população) em 1900 para 91 milhões em 2010, (16.8% 

                                                      
85 Johnstone, 2011 
86 http://www.worldometers.info/world-population/. (Acesso: 13.03.2018) 
87 Johnstone, 2011 
88 World Christian Database. (Acesso: 02.08.2017) 
89 Mandryk, 2010:33 
90 Baixar de www.johuaproject.net com dados da Operation World, 2015 

http://www.worldometers.info/world-population/
http://www.johuaproject.net/
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da população). O Brasil conta com 2 ½ mais evangélicos do que 
toda a Europa.91 

3. Na Ásia o cristianismo cresceu de 22 milhões (2.3% da 
população) em 1900 para 370 milhões (8.8% da população) em 
2010. Há mais evangélicos na Ásia (150 milhões) do que nos 
EUA (94 milhões).92 A Coreia não tinha nenhuma igreja 
protestante em 1900. Em 1990 30% da população coreana eram 
cristãos, estando implantadas 7000 igrejas apenas em Seul.93 

A Parte da Tarefa Ainda Por Realizar 
O E.M. tem feito grandes progressos e continua a fazer, no entanto, a 
tarefa ainda está por finalizar como demonstram pesquisas recentes. Os 
métodos de pesquisa foram, entretanto, melhorados. Sabe-se agora mais 
acerca do progresso que o cristianismo realizou através dos séculos, 
como se verificou no capítulo anterior. No entanto, enquanto o Senhor 
não declarar que a tarefa está terminada não poderemos parar. Continua 
a ser necessária uma investigação cuidadosa da parte da tarefa que ainda 
está por realizar. 

A ‘Janela dos 10 graus sul – 40 graus’ norte 
A Janela 10/40 está localizada entre os 10 graus a sul e os 40 graus a 
norte do equador.94 Nesta Janela 10/40 do mapa encontram-se 77 nações 
espalhadas por todo o Norte de África, o Médio Oriente e a Ásia Central. 
Na Janela 10/40 habitam 2 biliões de pessoas que nunca tiveram uma 
oportunidade de ouvir o Evangelho! Note-se que nesta área geográfica 
representada pela Janela 10/40 estão localizados os centros das maiores 
religiões não-cristãs: o Islão, o Budismo, e o Hinduísmo. Assim, as 
fortalezas de Satanás são poderosas nesta Janela. Os seguintes países 
estão na Janela 10/40:Afeganistão, Argélia, Azerbaijão, Bahrein, 
Bangladesh, Benim, Butão, Brunei, Burkina Faso, Camboja, Chade, 
China, Chipre, Djibuti, Timor Leste, Egito, Eritreia, Etiópia, Gâmbia, 
Faixa de Gaza, Gibraltar, Grécia, Guiné, Guiné -Bissau, Índia, Indonésia, 
Irão, Iraque, Israel, Japão, Jordânia, Cazaquistão, Coreia do Norte, 

                                                      
91 Mandryk, p. 48,163 
92 Ibid. p. 59,60,43 
93 Stearns, 1991:16 
94 A descrição tradicional da Janela 10-40 (10º a 40º de latitude, hemisfério norte) foi redefinida neste local do grau 
      10º sul até ao grau 40º para o norte! Isso explica porque os dados diferem da maioria das outras descrições da 
      Janela. Existem 77 nações nesta versão, não 69 como o sítio indica. Veja-se http://win1040.com/about-the-1040- 
      window.php. (Acesso: 13.03.2018) 
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Coreia do Sul, Kuwait, Quirguistão, Laos, Líbano, Líbia, Macau, 
Malásia, Maldivas, Mali, Malta, Mauritânia, Marrocos, Mongólia, 
Mianmar, Nepal, Nigéria, Níger, Omã, Paquistão, Catar, Filipinas, 
Portugal, Catar, Arábia Saudita, Senegal, Somália, Sudão do Sul, Sudão, 
Sri Lanka, Síria, Taiwan, Tajiquistão, Tailândia, Tibete, Tunísia, 
Turquia, Turquemenistão, Emirados Árabes Unidos, Uzbequistão, 
Vietnam, Cisjordânia, Saara Ocidental e o Iémen. 

• Dois terços da população mundial – 4 biliões de pessoas – vivem 
na Janela 10/40 

• 95% destes 4 biliões de pessoas ainda não foram evangelizados 

• 87% destas populações são os mais pobres dos pobres, vivendo 
cada família em média com apenas $250 dólares anuais 

• Em muitas destas 77 nações testemunhar acerca da fé é ilegal 
cuja prática resulta em aprisionamento ou na morte dos culpados 
deste delito 

• 45 dos piores 50 países que perseguem os cristãos estão 
localizados na Janela 10/40 

• A prostituição infantil e a escravatura infantil ocorrem sem 
restrições em muitas destas nações 

• Os abusos às mulheres e às crianças continuam sem serem 
reprimidos, incluindo a pedofilia 

• Muitas organizações terroristas tem as suas bases algures nesta 
Janela 10/40 onde até crianças ainda pequenas são treinadas para 
se tornarem soldados da Jihad. 

Desta informação pode tirar-se as seguintes conclusões: 

• A maior parte dos missionários trabalham em áreas que já foram 
cristianizadas 

• Climas violentos: verões quentes e secos ou os invernos longos 
e frios tornam a Janela 10-40 menos atrativa entre os 
missionários 

• Climas políticos são frequentemente hostis e é difícil obter-se 
visto de entrada em muitos destes países 
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• Os cristãos nativos são frequentemente perseguidos, o que 
alguns expatriados acham difícil de lidar 

• As condições de vida são frequentemente más onde as pessoas 
são afetadas por doenças e atingidas pela pobreza extrema. 

As Maiores Religiões do Mundo em 202595 
1. Cristãos – 2,616.6 milhões, ou 33.4% da população mundial 

2. Muçulmanos – 1,784.9 milhões, ou 22.8% da população 
mundial 

3. Hindus – 1,049.2 milhões, ou 13.4% da população mundial 

4. Budistas – 418 milhões, ou 5.3% da população mundial 

Os quatro grupos de religiões juntas perfazem 5.8 biliões de aderentes e 
constituirão mais de ¾ da população mundial em 2025. 
Note-se outras fontes de informação acerca deste tema providenciadas 
por Barrett e Johnson:96 

Religião: Nº de aderentes % da população mundial 

Todos os cristãos 2,616.6 milhões 33.4 %97 
Evangélicos    328.8 milhões 4.2 % 
Pentecostais / 
Carismáticos 

    811    milhões 10.4 % 

Muçulmanos 1,784.9 milhões 22.8 % 
Hindus  1,049.2 milhões 13.4 % 
Sem religião       875    milhões 11.2 % 
Budistas       418    milhões 5.3 % 
Religiosos Populares 
Chineses 

       449    milhões  5.7 % 

Religiões étnicas         277.2 milhões  3.5 % 
Novos religiosos         114.7 milhões  1.5 % 
Sikhs            31.4 milhões  0.4 % 
Judeus            14    milhões  0.2 % 
População mundial 7,823,703,000 biliões98 100 % 

                                                      
95 Pensa-se que a população mundial atingirá os 7,8 biliões de pessoas 
96 Barrett, D. e Johnson, T. World Christian Trends, 2001, tabela 1-2, William Carey Library, Pasadena.  Extraído 
      de Global adherence of the world’s major religions … 1900-2050 … assuming that current trends continue. 
      Estes dados diferem de algum modo dos da Operation World. 
97 Neste cálculo há uma sobreposição de cerca de 12% entre ‘todos os cristãos’ e os evangélicos, os pentecostais e 
      os carismáticos. 
98 Outras fontes projetam ± 8.1 biliões em 2025 
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Fazedores de Tendas 
Os missionários fazedores de tendas conseguem vistos de entrada em 
muitos países restritivos na base das suas aptidões profissionais, como 
por exemplo homens de negócios, médicos e professores que procuram 
servir como testemunhas cristãs durante e fora das horas de trabalho. No 
entanto, tem de ter muito cuidado para não comprometerem o seu 
ministério mantendo assim a abertura para o seu testemunho. 

Todas as Nações, Povos, Tribos e Línguas 
Nações, Povos, Tribos 

Em Génesis 10 são mencionadas 70 nações. Deus prometeu a Abraão 
que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Jesus confirmou 
este princípio na Grande Comissão com o Evangelho a ser pregado a 
panta ta ethne,99 que literalmente significa: a todas as etnias ou grupos 
sociais na terra. Ao traduzir-se este versículo por ‘todas as nações’ 
acabou por se incutir a ideia errada das unidades geopolíticas, ou 
simplesmente países. Se isso fosse o que Jesus tinha em mente, a Grande 
Comissão já tinha terminado. 
Os 70 povos de Génesis 10 cresceram muito desde aquela altura, ou seja, 
cerca de 16956 vezes mais. No ano 1800 AD somente 2000 destas os 
grupos sociais tinham sido alcançados com o Evangelho, um século mais 
tarde este número tinha duplicado. 
Mas o número de grupos sociais também cresceu, devido à migração de 
comunidades étnicas e por meio de casamentos. Assim, somente na 
última parte do século XX o E.M. iniciou a sua aceleração para se 
conseguir alcançar todos os grupos sociais com o Evangelho.100 
Milhares de grupos sociais que continuam a ser campos pioneiros. Ou 
seja, nestes grupos socias não há igrejas estabelecidas ou existem apenas 
algumas. Mais de 1000 grupos sociais ainda não tem igrejas endógenas 
e nenhum missionário os alcançou. Desde 1996 o Projeto Josué (JP) 
define ‘não alcançados’ como sendo grupos socais que tenham menos de 
2% de evangélicos e menos do que 5% de cristãos.101 Desde 2001 que o 

                                                      
99   Mateus 28:19 
100 Johnstone, 1998:104,105 
101 Mission Frontiers, May-August 1996:38-52 
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JP monitora a situação em todos os povos, independentemente da sua 
população.102 

… e Línguas 
Para a produção das Escrituras em cada uma das 1650 línguas é 
necessária a tradução, um trabalho que absorve muito esforço e requer 
muito tempo. A tradução da Bíblia completa pode levar de 10 a 20 anos. 
Em 2017 o número de porções das Escrituras traduzidas cresceu para 
3312: por exemplo, estavam traduzidas 670 Bíblias completas, 1521 
Novos Testamentos e 1121 textos bíblicos soltos, servindo 85% da 
população mundial. A Wycliffe está a projetar traduzir as Escrituras para 
cada grupo de pessoas que delas ainda precisa por volta de 2025.103 
Oremos para que o Senhor levante mais tradutores da Bíblia! 
Devido à crescente urbanização – agora mais de 51% – e à utilização dos 
meios de comunicação de massa, as línguas faladas pelas tribos menores 
acabarão por morrer. Assim, estima-se que em 2100 pelo menos metade 
das atuais 7100 línguas serão extintas.104 
Os representantes de ‘todos os povos, nações e línguas’ de (Apocalipse 
5:9 e 7:9) não se referem a pessoas de todas as línguas que tenham 
recebido as Escrituras escritas nas suas línguas nativas. Talvez muitas 
dessas pessoas sejam iletradas. A nível mundial somente 76% da 
população é letrada;105 mas os níveis da literacia funcional tornam este 
número muito menor. No entanto, para os iletrados existem outras 
formas de evangelismo que não requerem literatura. É aqui que os 
ministérios da rádio e do audiovisual ocupam um lugar de relevo. 
Por essa razão, a Global Recordings Network (GRN) foi estabelecida em 
1939 com operações em mais de 30 países. A GRN também se concentra 
em grupos sociais de pequena dimensão. Muitos deles ainda não têm as 
Escrituras disponíveis. Muitos são iletrados. Alguns são grupos étnicos 
demasiado pequenos para justificar os elevados custos da produção de 
programas de rádio na sua língua. Ainda assim, em 2018 a GRN já tinha 
programas disponíveis em cerca de 6422 línguas. No entanto, o seu 

                                                      
102 Vejam-se em www.johuaproject.net artigos e audiovisuais que valem a pena ser baixados gratuitamente  
103 www.wycliffe.net/statistics, outubro 2017. (Acesso: 02.02.2018) 
104 Mandryk, 2010:15 
105 Barrett, D. e Johnson, T. World Christian Trends, 2001, diagrama 34, WCL 

http://www.johuaproject.net/
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objetivo fundamental continua a ser o de disponibilizar a pregação do 
Evangelho na língua materna do maior número de línguas possível.106 

Blocos de Afinidade 
Mandryk sublinha o que chama de Blocos de Afinidade. Estes blocos 
podem ser subdivididos em secções por experimentarem uma relação 
mais próxima com uma determinada cultura e/ou idioma. Ele registou 
16350 grupos sociais no mundo, dos quais 6645 (=40.6%) se enquadram 
na categoria dos ‘não alcançados / pouco alcançados’. Estes contêm 2,84 
biliões de pessoas (41.1% da humanidade).107 Existem 11 Blocos de 
Afinidade, agrupados por afinidades de língua, história, cultura, etc. 
Quase todos os povos não alcançados são migrantes destes blocos de 
afinidade que vivem na Europa, nas Américas e na Australásia. Os 
Blocos de Afinidade são os seguintes: 
África (subsaariana) 
África (Corno)  
Mundo Árabe 
Iranianos/Medos 
Sul da Ásia  
Turcos 

2994 povos 
160 povos 
573 povos 
273 povos 

3718 povos 
311 povos 

 Tibetanos / Himalaios 
Leste da Ásia  
Sudoeste Asiático 
Malaios 
Judeus 
Resto do mundo 

770 povos 
454 povos 
615 povos 

1018 povos 
181 povos 

5283 povos 

O Financiamento das Missões   
Será que os cristãos ocidentais estão suficientemente movidos por 
compaixão para doarem o seu dinheiro para as missões conforme as suas 
possibilidades, devido à grande necessidade? NÃO! A seguir 
demonstramos por meio da seguinte informação relativamente à despesa 
global da Igreja em 2010: 

82.4% 
12.0% 
   5.6% 

ou $ 473.3 biliões para o ministério pastoral na sua terra 
ou $   69.4 biliões para missões na sua terra 
ou $   32.4 biliões para missões no estrangeiro 

Os beneficiários desta despesa são os seguintes: 
96.8% 

     2.9% 
     0.3% 

ou $ 559.5 biliões para o Mundo C (mundo cristão)  
ou $   16.8 biliões para o Mundo B (não-cristãos evangelizados) 
ou $     1.7 biliões para o Mundo A (povos não evangelizados).108 

É chocante ver que o mundo cristão (C) recebe 80% de todos os 
missionários, enquanto o mundo (B) apenas recebe 16% e o mundo não 

                                                      
106 Veja-se www.globalrecordings.net/en. (Acesso: 14.03.2018) 
107 Mandryk, 2010:25 (em 2018 este valor equivaleria a 3.12 biliões) 
108 Johnson e Ross, Atlas of Global Christianity, 2010:296 

http://www.globalrecordings.net/en
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evangelizado (A) recebe somente 4%.109 Por outras palavras: dizimamos 
essencialmente para alcançar a nós mesmos e praticamente ignoramos as 
áreas geográficas que mais precisam de evangelização! 

A Janela dos 4-14 
Durante o Congresso de Lausanne para a E.M. realizado em 1974 e 
depois em 1980 não foi considerada a necessidade de se atender ao 
ministério entre as crianças, especialmente entre as crianças de risco. 
Assim, nenhuma pesquisa foi conduzida e nenhuma ação foi realizada 
relativamente a esta faixa etária da população. Entretanto, felizmente 
essa realidade mudou. Ou seja, o Movimento de Lausanne reconheceu 
esse desafio. 
O termo Janela 4-14 é utilizado pela agência Compassion, um ministério 
significativo direcionado para o grupo das idades entre os 4-14 anos. 
Neste momento existem numerosos ministérios direcionados ao alcance 
das crianças, como por exemplo o Child Evangelism Fellowship e o 
Scripture Union e estes ministérios amadureceram. Note-se que nos 
EUA 85% das pessoas que aceitaram Cristo encontram-se nesse grupo 
etário dos 4 aos 14 anos de idade.110 Frequentemente a Janela dos 4-14 
é também uma porta de oportunidade para a Janela 10/40.111 
Cada vez mais crianças que cresceram em países subdesenvolvidos e em 
extrema pobreza, são oriundas de famílias disfuncionais, vivem nas ruas, 
fogem das zonas de guerra, e debatem-se com problemas de abusos e 
vícios. Os números estão a aumentar rapidamente e requerem a nossa 
atenção. Somente a partir dos anos oitenta é que o interesse começou a 
aparecer no sentido de se alcançarem os jovens da periferia na sociedade. 

Dados Surpreendentes112 
Cerca de 30% da população mundial que constituem 2,25 biliões de 
pessoas tem menos de 15 anos de idade, e são O Maior Grupo Etário 
Não Alcançado no Mundo, já que 1 a 5 biliões de crianças crescem num 
ambiente não cristão.113 Mais de um terço delas tornar-se-ão pobres e 

                                                      
109 Barrett, D. e Johnson, T. World Christian Trends, 2001, diagrama 62, WCL 
110 Kilbourn, 1996:iv,126 
111 Ibid. 1996:137 
112 A maioria dos dados: Barrett e Johnson, World Christian Trends, 2001, diagramas 18 & 34, calculando a 25% o 

aumento da população mundial (2018 versus 2001). Dados sobre o aborto: www.guttmacher.org , 2007; 
https://www.lifeinternational.com/the-problem/ (Acesso: 03.02.2018) 

113 Kilbourn, 1996:80 

http://www.guttmacher.org/
https://www.lifeinternational.com/the-problem/
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iletradas. Muitas delas serão malnutridas (40% na Ásia e 26% em 
África).114 Desde os anos a partir de 1990 cada vez mais eventos 
horríveis são registados pelos média referindo-se a trabalho infantil, 
abusos, prostituição, vícios, massacres, exploração e crianças-soldados. 
Daí a utilização do termo crianças de risco. Examinemos os seguintes 
factos horríveis: 

Abortos 
 
Abuso sexual 
 
 
Malnutrição 
 
 
Crianças de Rua 
 
Abandono 
 
Sem Abrigo 
 
Educação 
 
 
Portadores de 
Deficiência 
 
Escravatura/trabalho 
infantil 
HIV / SIDA 

matam todos os anos 56 milhões de bebés (27% de 
todos os infantes concebidos) 
existem anualmente 7,2 milhões de vítimas de 
pedofilia e 31 milhões de crianças estão sujeitas a 
incidentes de abuso 
mata a cada dia mais de 60000 crianças com 
menos de 5 anos de idade; 18 milhões nascem 
anualmente já malnutridos 
são mais de 150 milhões. Vivem e trabalham nas 
ruas das megacidades 
87 milhões de crianças e jovens são abandonadas 
anualmente 
436 milhões de crianças vivem sem abrigo ou sem 
familiares; existem 625 milhões de órfãos 
837 milhões de crianças em idade escolar não 
frequentam a escola, 24% delas nem sequer tem 
acesso à escola 
425 milhões de crianças são portadores de 
deficiência, 100 milhões delas são portadores de 
deficiência grave 
 
é a realidade diária de 250 milhões de crianças 
Cerca de 1.8 milhões de crianças no mundo 
inteiro foram infetadas com o HIV em 2016: 5000 
por dia, 160000 crianças com menos de 15 anos 
de idade, a maior parte delas em África 

As crianças de rua vivem geralmente em gangues que lhes fornecem um 
tipo de substituto de identidade, integração de grupo e proteção. São 
sobreviventes que se debatem com enormes desafios e sofrem 
indignidades que a maior parte de nós não suportaríamos. Cada ano mais 
de um milhão de crianças são forçadas a prostituir-se, ou destinadas a 
realizar outros propósitos sexuais. Se a tendência continuar milhões de 

                                                      
114 Johnstone, 2001:707 
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crianças morrerão desnecessariamente por meio de doença ou de 
malnutrição.115 

Deixemos que os números falem por si, mas oxalá não permitamos que 
permaneçam apenas como meros números. Que o Senhor nos dê 
compaixão relativamente às vítimas que se escondem por detrás destes 
números! Já agora, conheces os números do teu próprio país acerca deste 
grupo etário? 

O Dr Phyllis Kilbourn da WEC’s Rainbows of Hope ficou tão chocado 
com os efeitos da guerra civil na Libéria que se envolveu na produção de 
vários livros destinados às crianças de risco. Refiro-me particularmente 
a cinco destes livros. Veja-se a Bibliografia. 

PESQUISA 
Verifica os seguintes sítios na Internet onde encontrarás mais informação: 

• www.joshuaproject.net 

• www.operationworld.org 

• https://www.youtube.com/watch?v=agUb0vTcWFU 

• https://www.youtube.com/watch?v=2r98qQrpGY8  

• www.uscwm.org 

• http://www.atlasofglobalchristianity.org/ 

DIVERSOS 
Livros recomendados:  Veja-se a Bibliografia 

Artigos recomendados: Mission Frontiers, May-August 1996:38-52 

Tarefas: 

• ‘Há muito trabalho a ser feito…’ Descreve o que julgas ser o teu 
papel no trabalho que ainda está por fazer. Se ainda não sabes o 
que deves fazer, ora por isso durante uma semana, e depois 
escreve as tuas impressões sobre o assunto 

                                                      
115 Kilbourn, 1997:12,13,15,26,27,221 

http://www.joshuaproject.net/
http://www.operationworld.org/
https://www.youtube.com/watch?v=agUb0vTcWFU
https://www.youtube.com/watch?v=2r98qQrpGY8
http://www.uscwm.org/
http://www.atlasofglobalchristianity.org/
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• Ficaste chocado com os escassos recursos que a igreja de todo o 
mundo destina às sérias missões transculturais? Decide em 
oração quanto podes contribuir de maneira regular 

• Procura pesquisar informações relevantes acerca da condição no 
teu país. Utiliza como exemplo os 10 indicadores a itálico na 
secção ‘Dados Surpreendentes’. Estes dados dar-te-ão uma ideia 
de como fazer uma pesquisa demográfica por ti mesmo 

QUESTIONÁRIO REFERENTE A ESTE CAPÍTULO 
1. Que parte do cristianismo experimentou o maior crescimento 

nos últimos 40 anos? 

2. Quais são os três continentes que experimentaram o maior 
crescimento cristão no século XX? 

3. Quais são as três principais religiões no chamado Cinturão 
Resistente? 

4. Explica o que significa a Janela 10/40. Quantos países se 
encontram nela? 

5. O que é um missionário fazedor de tendas? (Dá duas definições) 

6. Explica o relacionamento existente entre as regiões onde se 
encontram as maiores necessidades de E.M. e as regiões onde 
realmente são alocados mais fundos 

7. Explica o termo Blocos de Afinidade 

8. O que significa o termo Janela dos 4-14? 

9. Menciona os cinco principais problemas enfrentados pelas 
crianças de risco 
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Capítulo 4 

A Primeira Barreira à Evangelização 
Mundial: Comunicação 

OBJETIVO DA LIÇÃO 
É importante compreender que: 

• A comunicação é o maior desafio na vida e nas missões 
mundiais é-o em dobro 

• Há muitas e variadas formas de comunicação 
• O processo de comunicação contém muitos e variados 

componentes, camadas e níveis 
• A comunicação influencia o conhecimento, as emoções e a 

tomada de decisões 
• Quanto mais órgãos dos sentidos envolvermos na comunicação 

com as nossas audiências melhor elas reterão as nossas 
mensagens 

• O evangelismo requer que se conheça o nível de compreensão 
do Evangelho dos nossos recetores 

• Os convertidos não devem ser deixados aos seus próprios 
critérios 

ESBOÇO DA LIÇÃO 
Nesta lição aprenderás o seguinte: 

• Uma Definição de Comunicação 
• O Processo de Comunicação Interpessoal 
• Seis Ingredientes Básicos e Quatro Fatores Adicionais 
• Recursos Primários, Secundários e Terciários 
• Percentagem das Coisas que Lembramos 
• Recetividade ao Evangelho, a Escala-Engel e Explicação do 

Discipulado Inicial 
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CONTEÚDO DA LIÇÃO 
Definição de Comunicação 
A palavra ‘comunicação’ (Latim: communes) significa em comum. 
Assim, para se comunicar significativamente com alguém é necessário 
ter-se alguma coisa em comum. A comunicação é compartilhada através 
de códigos acordados, como idioma e símbolos. Os símbolos podem ser 
expressos numa linguagem alegórica e não verbalmente por meio de 
gestos ou de linguagem corporal. 
A comunicação, ou antes a falta dela, provoca muitos problemas entre 
cônjuges, empregadores e empregados, professores e alunos ou entre 
missionários e os seus públicos alvo. Consequentemente, comunicar bem 
é uma arte e um dom porque requer ser-se capaz de evitar mal-entendidos 
tanto quanto possível. A comunicação torna-se mais fácil quando se 
partilham o mesmo grau de linguagem, cultura, nível de escolaridade e 
religião. A sobreposição da compreensão torna-se desta maneira 
relativamente grande. No sentido inverso, torna-se mais difícil à medida 
que esses fundamentos diferem ou quando a sobreposição da 
compreensão é relativamente pequena. O quadro seguinte torna esta ideia 
bastante clara: 

 
O primeiro conjunto de círculos mostra 
um grande segmento que se sobrepõe. 
A distância comunicacional é pequena. 
Ambos têm muito em comum. 

O segundo conjunto de círculos mostra um 
segmento pequeno que se sobrepõe. A 
distância comunicacional é grande. Ambos 
têm pouco em comum. 

A tarefa do missionário é comunicar o Evangelho de tal maneira que 
reflita a verdade e que se torne relevante para a pessoa a quem se está a 
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testemunhar. Note-se que a palavra ‘relevante’ significa: apropriado e 
dentro do contexto cultural, não aparentemente estrangeiro, e aplicável à 
vida e às circunstâncias dessa pessoa. Hesselgrave afirma que a 
comunicação é O Problema Missionário Por Excelência.116 
Comunicação tornou-se um problema a nível mundial desde que Deus 
confundiu as línguas117 para limitar a propagação do mal. A verdadeira 
comunicação só pode ocorrer e durar quando a relação divino-humana é 
restaurada primeiro: note-se que o isolamento cultural de Génesis 11 só 
pôde ser restaurado em Atos 2 aquando do derramamento do Espírito 
Santo. Somente naquele momento e naquele lugar é que as barreiras 
linguísticas foram levantadas e o diálogo divino-humano foi restaurado. 

O Processo de Comunicação Interpessoal 
O que acontece quando as pessoas se comunicam? A teoria da 
comunicação é uma ciência complicada. Portanto, limitemo-nos a falar 
apenas da comunicação quando ocorre entre duas pessoas, ignorando as 
dinâmicas que envolvem a comunicação de massas. 
Há vários eventos que acontecem na comunicação interpessoal. Antes do 
pensamento do mensageiro alcançar o recetor há várias fases que é 
necessário ultrapassar. Assumamos que tanto o mensageiro (A) como o 
recetor (B) conseguem falar e ouvir. Imagine-se que (A) faz um discurso 
dirigindo-se a (B). Neste processo encontramos três componentes: a 
pessoa que discursa, a mensagem e o recetor. O seguinte parágrafo 
descreve o processo de comunicação, mas não nos diz nada acerca da sua 
qualidade. 

Seis Ingredientes Básicos e Quatro Fatores Adicionais 
A mente  
 
 
Codificação  
 
 
O canal, 
Empatia 
 
 

é onde (A) seleciona os seus pensamentos, transforma-os em palavras 
e adiciona-lhes ilustrações. (A) tenciona que a sua mensagem alcance 
determinados objetivos. A isto chamamos de: 
ou seja, (A) usa um conjunto de símbolos previamente acordados 
(como por exemplo: linguagem, sinais de fumo, o som duma bateria).  
Chamamos a esta expressão audível ou visível de: 
é o meio usado, por exemplo a voz, a linguagem, ou os gestos. 
é o estímulo que (A) provoca para que (B) compreenda os símbolos 
utilizados: ele tenta colocar-se na pele de (B). 

                                                      
116 Hesselgrave, 1991:23, 2ª edição 
117 Génesis 11 
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A Mensagem  
 
Descodificação 

chega ao recetor de forma audível ou visível, que por sua vez 
interpreta a mensagem. A isto chamamos de descodificação. 
neste caso (B) interpreta a mensagem de (A). Ou seja, é o processo 
inverso: o que (A) codifica (B) descodifica. 

A comunicação envolve um código que pode por exemplo ser a linguagem 
ou símbolos, mas envolve também os processos relacionados de 
codificação e de descodificação. É por isso que facilmente acontece má 
comunicação. Quando (A) codifica sem empatia, ele é a primeira origem 
da incompreensão, porque não considera que (B) pode ou não 
compreender o que lhe quer comunicar. (B) descodifica, mas pode 
compreender outra coisa que (A) não tencionava dizer. 

Também acontece o inverso. Note-se que (A) pode ser bastante empático 
e canalizar a sua mensagem cuidadosamente para o quadro de referência 
de perceção de (B). Mas se (B) não estiver a escutar empaticamente ao que 
(A) lhe está a comunicar, pode ser ele a razão porque ocorre a 
incompreensão. A uniformidade entre o codificador e o descodificador 
nunca é completa. 

De acordo com Kraft: ‘A comunicação não deve ser medida pelas 
mensagens que enviamos, mas pelas mensagens que as pessoas recebem. 
Assim, a nossa comunicação deve ser orientada na direção do recetor. O 
mensageiro, não o recetor, deve assumir a responsabilidade de fazer com 
que a mensagem seja compreendida’.118 Existem também diferenças ao 
nível da personalidade, do status social, das atitudes atuais, da formação, dos 
interesses, da cultura e talvez noutras áreas. Presta atenção de novo ao 
diagrama dos círculos. 

Imagina que (A) profere a sua mensagem, (B) percebe o seu conteúdo, o 
que a mensagem tem um determinado efeito. Normalmente existe sempre 
uma discrepância entre o conteúdo intencionado (A) e a perceção que (B) 
tem desse conteúdo. Ou seja, o efeito intencionado difere do efeito 
percebido. Quando a diferença é pequena houve boa comunicação. Mas 
quando a diferença é grande a comunicação foi pobre. Pode ocorrer falta 
de compreensão. 

Um erro comum é que se apresentas uma mensagem da maneira como 
intencionas tens a tendência de pensar que essa mensagem alcançará o teu 
recetor do modo como tu pretendias. Mas todos os pregadores sabem que 

                                                      
118 Kraft, 1979 
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algumas pessoas ‘ouvem’ coisas que nunca pretendias dizer. Outros não 
conseguem apreender o ponto principal que estás a sublinhar. Engel 
mostrou que as pessoas tendem a ver e a ouvir apenas o que querem ver e 
ouvir. As suas crenças profundas, os seus sentimentos e os seus valores 
pessoais agem como filtros que entram em ação quando querem ouvir a 
mensagem, e se desligam quando não o querem fazer: o auditório é 
soberano.119 

Os bons comunicadores aprendem a ‘escutar os seus auditórios’ e a 
responder rapidamente ao que conseguem notar, como por exemplo o 
comportamento não verbal ou a falta de atenção. Assim, deve aprender-se 
a antecipar as perguntas que a audiência tenha. 

A má comunicação, especialmente quando acontece nos relacionamentos 
interpessoais, é mais provável acontecer nos momentos de pressão. Este 
fator na comunicação é frequentemente negligenciado, mas é 
experimentado muitas vezes. 

Há mais quatro fatores que ajudam a compreender o processo de 
comunicação: 

Ruído 
 
 
Resposta 
 
 
 
Modificar 
 
 
Contexto 

no sentido literal não significa necessariamente qualquer distração é 
uma interferência a nível da audição, da visão ou emocional que 
dificulte a comunicação. 
é a reação do recetor. O emissor pode ouvir sons ou comentários 
desaprovadores ou aprovadores, ou ver sorrisos ou testas franzidas. 
A comunicação verdadeira acontece nos dois sentidos. Se o 
comentário revela uma interpretação errada, o emissor pode decidir  
modificar a mensagem, por forma a corrigir os erros de perceção na 
comunicação. Pode fazê-lo fazendo perguntas, dando exemplos, 
contando parábolas, etc. 
significa: a mensagem deve ser vista à luz das palavras e frases 
circundantes, considerando ainda a ocasião, o momento e o lugar no 
qual são proferidas. Esta dinâmica é normalmente a mais silenciosa 
dos quatro fatores. 

Outra dinâmica silenciosa é a comunicação através do comportamento não 
verbal a que denominamos de linguagem corporal, como por exemplo 
sorrisos, bocejos, gesticulação, e sinais de para-linguagem como o ritmo, 
o tom do discurso, etc. Os seus efeitos não devem ser subestimados.120 Os 
comunicadores eficazes conseguem ‘ler’ estas mensagens, muitas vezes 

                                                      
119 Engel, 1984 
120 Engel, 1979:39-41 
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emitidas inconscientemente pelos recipientes. Um comunicador sábio 
assegura-se de que a sua mensagem é apresentada de maneira a alcançar 
os objetivos que pretende. 

Fontes Primárias, Secundárias e Terciárias e Outros Elementos de 
Elucidação 

Se por exemplo eu comunicar o meu testemunho, sou a fonte primária para 
a pessoa a quem estou a testemunhar. Mas se comunicar a mensagem de Deus 
a essa pessoa, torno-me a fonte secundária. Essa pessoa ouve a Palavra de 
Deus não diretamente da Sua voz, mas por meu intermédio e com a minha 
interpretação. É assim uma mensagem em ‘segunda mão’. Quando Paulo 
escreveu: ‘O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a 
homens fiéis, que sejam idóneos, para também ensinarem os outros’121 estava 
a introduzir o terceiro elemento da comunicação. A esse elemento chamamos 
de terciário. Veja-se, Paulo recebeu a mensagem do Senhor por meio de 
revelação122 e passou-a a Timóteo, que devia por seu turno selecionar 
homens fiéis que a comunicassem a outras pessoas. Neste processo Deus é a 
fonte primária, Paulo a secundária e Timóteo a fonte terciária. 

Na comunicação cristã devemos manter uma distinção clara entre a 
revelação divina e a experiência humana, a intuição, a perceção, a 
interpretação e a opinião quer seja a nossa ou a de outra pessoa. As pessoas 
precisam ser levadas a uma experiência pessoal com Jesus: Ele deve 
tornar-Se a sua ‘fonte primária’ do ensino e da direção. As pessoas 
precisam aprender por si próprias a confiar em Jesus em vez de 
descansarem em nós como se fossemos o único caminho para se chegarem 
a Ele. Se não lhes ensinarmos isso provavelmente edificarão a sua fé em 
nós, mas nós não somos a Rocha que elas precisam! 

As mensagens podem ser comunicadas cognitivamente (informação, 
significado); afetivamente (sentimentos) e de forma avaliativa (juízos, 
como por exemplo aceitação e censura).123 Na boa comunicação 
acontecem estes três elementos, apesar de apenas um deles ser mais 
evidente. No entanto, acabamos também por comunicar ‘mensagens 
secundárias’ que providenciam o contexto no qual comunicamos. As 
mensagens secundárias determinam como a mensagem primária é 
compreendida. Elas ajudam-nos a compreender, por exemplo, se devemos 

                                                      
121 2 Timóteo 2:2 
122 Gálatas 1:6-12 
123 Hiebert, 1985:159-163,167 
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interpretar as palavras como as ouvimos ou no seu sentido direto, irónico, 
humorístico ou sarcástico. As mensagens secundárias são importantes em 
missões: por exemplo, podemos dizer que amamos as pessoas, mas, 
entretanto, as nossas mensagens secundárias poderão afirmar que não as 
toleramos. Podemos sentir que é justo visitarmos as suas casas, mas 
recusamo-nos a convidá-las para a nossa casa. Assim, as nossas mensagens 
fundamentais acabam por ser as mensagens secundárias. Note-se que as 
pessoas não confiarão em nós quando a mensagem secundária não é 
idêntica à mensagem primária explícita. 

As pessoas são também influenciadas pelo modo como confiam no 
comunicador. Se no seu entender o comunicador não lhes transmitir 
credibilidade, a mensagem será normalmente rejeitada. Mas se as pessoas 
sentirem que o missionário as ama, abrem-se para o Evangelho. As 
decisões mais profundas que as pessoas tomam são aquelas que mudam as 
suas vidas. Estas determinações avaliativas são o cerne da conversão. 
Mudanças no conhecimento e nos sentimentos não são suficientes. 
Somente quando estas mudanças levam a alterações de lealdade e de 
comportamento podemos falar do senhorio de Cristo naquela vida e do seu 
verdadeiro discipulado cristão. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Mas, como podemos ajudar as pessoas a lembrar as nossas mensagens? 
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Percentagem das Coisas que Lembramos  
 

O que ouvimos 
O que vemos 
O que vemos e ouvimos 

Depois de 3 horas: 

70% 
72% 
 86% 

Depois de 3 dias: 

10% 
20% 
 65% 

De acordo com o quadro anterior, nas nossas apresentações do Evangelho 
lidamos com sociedades alfabetizadas ou orais? No primeiro caso 
dependemos muito mais da escrita. Portanto, usamos apontamentos, livros, 
bibliotecas e lojas especializadas onde encontramos informações. Sem 
materiais escritos estaríamos perdidos. Mas as pessoas em sociedades 
orais armazenam informações codificadas em cânticos, provérbios e 
poemas. Essas pessoas usam repetições e encenam histórias que 
apresentam como dramas, danças e rituais. Objetos culturais como 
templos, imagens e pinturas são usados para recordar e perpetuar crenças 
religiosas. Se os obreiros cristãos alfabetizados quiserem alcançar as 
sociedades orais ou vice-versa, devem escolher os média que melhor atraia 
a cultura recetora. 

No entanto, não devemos esquecer-nos de que nunca conseguimos 
convencer as pessoas; somente o Espírito Santo o pode fazer.124 Mas se 
fizermos o nosso melhor para nos comunicarmos adequadamente Ele fará 
o resto. Fazer o nosso melhor está relacionado com aprender a cultura das 
pessoas que queremos alcançar e utilizar uma boa comunicação que 
envolva a superação das barreiras culturais é a essência das missões 
mundiais bem-sucedidas. 

Recetividade ao Evangelho, a Escala-Engel e uma Explicação do 
Discipulado Inicial 
Antes de começarmos a testemunhar, precisamos avaliar o nível de 
recetividade das pessoas com quem contactamos. Engel fornece-nos 
informações úteis. O modelo abaixo conhecido por ‘Escala-Engel’ 
(Engel-Scale) mostra quem faz o quê e a que nível de progresso chegou 
o recetor. A escala pode ser lida como um termómetro.125 Engel chama-
a de: O Modelo Completo do Processo de Decisão Espiritual Mostrando 
os Estágios do Crescimento Espiritual. Veja-se o seguinte quadro: 

                                                      
124 João 16:8 
125 Engel, 1979:83 
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PAPEL DE DEUS PAPEL DO 
COMUNICADOR 

 RESPOSTA  
DO SER HUMANO 

Revelação geral -8 Consciência da existência de um Ser 
supremo 

Convicção Proclamação -7 Algum conhecimento do Evangelho 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Chamada a uma 
decisão 

-6 Conhecimento dos fundamentos do 
Evangelho 

-5 Compreensão das implicações pessoais 
do Evangelho 

-4 Atitude positiva relativamente ao ato de 
se tornar um cristão 

 Reconhecimento do problema e  
-3 Reconhecimento do problema e intenção 

de agir  
-2 Decisão de agir 
-1 Arrependimento e fé em Cristo 
  

REGENERAÇÃO NOVA CRIATURA 
Santificação Acompanhamento 

pessoal 
+1 Avaliação pós-decisão 

  +2 Integração na igreja 
 Cuidados pastorais 

para o crescimento 
espiritual 

+3 Crescimento conceitual e comportamental  
- Comunhão com Deus 
- Mordomia 
- Reprodução interna 
- Reprodução externa 

O papel de Deus, o papel do comunicador e a resposta do ser humano são 
traçados em termos de crenças e de atitudes. Os números utilizados nos estágios 
do crescimento espiritual acima descritos são arbitrários. Estes progridem em 
ordem decrescente para indicar que cada mudança leva a pessoa mais perto do 
ponto em que pode tomar uma decisão espiritual válida. Mas as pessoas podem 
desistir em qualquer destes estágios. Quando não sabem mais acerca de Deus do 
que o que podem ver na natureza e ouvem da sua consciência essas pessoas 
encaixam-se na categoria -8. Nesta categoria, termos como ‘pecado’ e ‘sangue 
derramado’ não significam nada para elas. 
Dependendo do seu grau de conhecimento as pessoas que têm alguma 
compreensão das noções básicas da mensagem cristã a respeito de Deus, do ser 
humano, de Cristo e da Bíblia, encaixam-se em -7 ou -6. Mas este conhecimento 
básico ainda não significa muito para essas pessoas, nem afeta o seu estilo de 
vida ou as suas motivações. 
A partir do momento em que as pessoas compreendem as implicações de (-5) 
começam a desenvolver algum tipo de recetividade ao Evangelho. Somente a 
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partir desta etapa é que essas pessoas compreendem algumas coisas que a Bíblia 
diz e a sua relevância para as suas vidas. Assim, pode começar a crescer nelas 
uma atitude mais positiva relativamente a aceitar Cristo como seu Salvador (-4). 
Especialmente nos estágios -7 e -6 que precedem a decisão o objetivo do 
comunicador deve ser o de aumentar a conscientização da pessoa. As pessoas 
devem aprender que existe um só Deus, que o ser humano é pecador, que Jesus 
tem um papel único na sua salvação e que a Bíblia é a fonte válida da verdade 
eterna. No entanto, ainda não é o momento de convidar a pessoa a aceitar Cristo; 
é preciso primeiro fornecer o pré-evangelismo ou a proclamação do Evangelho. 
Nesta fase Engel sublinha alguns pontos problemáticos: 

1. Existem poucos materiais bons para usar no testemunho às 
pessoas que estão no início dos seus processos de decisão. A 
maioria dos folhetos presume que a pessoa está pronta para 
receber Cristo e que só é preciso mostrar-lhe como o deve fazer. 
No entanto, a maioria dos cristãos não está preparada para 
lidar com a maioria das pessoas que irão encontrar! 

2. O sucesso do evangelismo não tem nada a ver com o número de 
decisões: as pessoas nas fases -6 a -8 não tomam decisões e, se o 
fazem, podem fazê-lo para agradar-te. A chave é tocar as pessoas 
onde elas estão com a verdade bíblica de maneira amorosa e com 
empatia. Se assim for feito pode dizer-se que houve evangelismo 
bem-sucedido. 

A fase de reconhecimento do problema (-3) é alcançada quando as 
pessoas veem a diferença entre as suas vidas como elas são comparadas 
com a vida como é retratada nas Escrituras. Isso serve como força 
motivadora para a mudança relativamente a aceitar Jesus Cristo. É este o 
momento certo (-2 e -1) de convidar a pessoa à sua decisão por Cristo. 
A Bíblia apresenta dois critérios para a conversão: ‘crê com o teu coração 
… confessa com a tua boca … e serás salvo’.126 O facto de a pessoa fazer 
a oração do pecador não significa que realmente se converteu. É um 
engano contar as conversões nessa base. 
Durante a avaliação pós-decisão (+1) os novos convertidos precisam ser 
ajudados respondendo às suas dúvidas, dando-lhes certeza nas suas 
incertezas e esclarecê-las quanto às suas confusões. Portanto, o 
acompanhamento é uma tarefa importante do evangelista durante o qual este 
dá o ensino inicial ao novo convertido focando na certeza da salvação e na 

                                                      
126 Romanos 10:9-10 (o itálico é meu) 
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explicação das matérias essenciais ao crescimento cristão. Se isto não for 
feito, o resultado pode ser o novo convertido ter o seu desenvolvimento 
espiritual prejudicado, o seu crescimento espiritual retardado ou até mesmo 
haver retrocesso relativamente ao seu processo de crescimento espiritual. 
A incorporação do novo convertido na igreja local – que pode ser em 
qualquer comunidade cristã – depende da medida definitiva do sucesso 
evangelístico.127 O seu crescimento espiritual continua, mas agora no 
lado positivo da escala. No entanto, durante este processo de ensino as 
necessidades particulares de cada indivíduo devem ser satisfeitas.128 
Todos os crentes devem mostrar crescimento conceptual e comportamental 
em três áreas fundamentais:129 

1. Comunhão com Deus através da oração e da adoração; 
2. Mordomia – compromisso contínuo de entrega completa de todos 

os aspetos do seu ser para com Deus e o Seu serviço; 
3. Reprodução – ministério aos outros, reproduzindo assim o amor e 

o poder de Deus neles (a) internamente, dentro do Corpo de Cristo 
através dos dons espirituais e (b) externamente, dirigida ao mundo 
através de testemunho verbal, de preocupação social, etc. 

Muito mais podia ser dito acerca do tema da comunicação. As suas realidades 
psicológicas são mais complicadas do que as que descrevi aqui. No entanto, 
tenho a certeza que o que foi abordado te ajudará a manter estes princípios em 
mente. Que o Senhor te ajude a te tornares um excelente comunicador da Sua 
mensagem para os perdidos. Sendo missionário ou não, todos nós temos a 
comissão de Deus para sermos comunicadores do Evangelho! 
PESQUISA 
Verifica os seguintes sítios na Internet onde encontrará mais informação 
relevante: 
https://www.google.nl/search?q=interpersonal+communication&espv=21
0&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=z-
T8UoqwEMjD7Aati4GYBw&ved=0CE0QsAQ&biw=1366&bih=643 
https://www.google.nl/search?q=engel+scale+of+evangelism&espv=210
&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=D-
b8UqrmC8yp7Abw4oCgCg&ved=0CDEQsAQ&biw=1366&bih=643 

                                                      
127 McGavran, 1970 e Wagner, 1971 
128 Engel, 1979:76-82 
129 Engel e Norton, 1975:53 

https://www.google.nl/search?q=interpersonal+communication&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=z-T8UoqwEMjD7Aati4GYBw&ved=0CE0QsAQ&biw=1366&bih=643
https://www.google.nl/search?q=interpersonal+communication&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=z-T8UoqwEMjD7Aati4GYBw&ved=0CE0QsAQ&biw=1366&bih=643
https://www.google.nl/search?q=interpersonal+communication&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=z-T8UoqwEMjD7Aati4GYBw&ved=0CE0QsAQ&biw=1366&bih=643
https://www.google.nl/search?q=engel+scale+of+evangelism&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=D-b8UqrmC8yp7Abw4oCgCg&ved=0CDEQsAQ&biw=1366&bih=643
https://www.google.nl/search?q=engel+scale+of+evangelism&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=D-b8UqrmC8yp7Abw4oCgCg&ved=0CDEQsAQ&biw=1366&bih=643
https://www.google.nl/search?q=engel+scale+of+evangelism&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=D-b8UqrmC8yp7Abw4oCgCg&ved=0CDEQsAQ&biw=1366&bih=643
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DIVERSOS 
Livros recomendados: Veja-se a Bibliografia 
Tarefas: 

• Dá um exemplo da tua vida ou da de alguém dum momento em 
que aconteceu uma má comunicação. Descreve de forma 
abreviada o caso, analisa o que aconteceu e como podia ter sido 
realizado duma maneira melhor 

• Precisas de pregar. Descreve o que deves fazer para comunicar 
com o máximo efeito, por forma a que a tua audiência se lembre 
da tua mensagem o maior tempo possível 

• Verifica os sítios na Internet e descreve o que achaste mais 
interessante, ou o que te ajuda mais 

QUESTIONÁRIO REFERENTE A ESTE CAPÍTULO 
1. Explica pelas tuas próprias palavras o significado de comunicação 

2. Explica o que é ‘sobreposição de entendimento’, utilizando o 
diagrama circular 

3. Quais as duas passagens das Escrituras que se complementam 
relativamente às questões de linguagem? 

4. Descreve e explica os seus ingredientes básicos do processo de 
comunicação interpessoal 

5. Como orador, explica o que significa escutar a tua audiência 

6. Quais os quatro fatores adicionais que aprendeste nesta lição? 
Explica o seu significado de forma abreviada 

7. O que é a linguagem corporal? 

8. Explica por que as mensagens secundárias são importantes na 
comunicação missionária e dá alguns exemplos 

9. Explica a diferença entre as sociedades letradas e as orais e as suas 
implicações para a comunicação do Evangelho 

10. Quais são os únicos critérios bíblicos para a verdadeira conversão? 
Menciona a referência das Escrituras 
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Capítulo 5 

A Segunda Barreira:  Cultura 

OBJETIVO DA LIÇÃO 
É importante compreender que: 

• A cultura é a maior barreira à propagação do Evangelho 
• A adaptação cultural, ou a falta dela, decide o sucesso ou o 

fracasso missionário 
• A tua população hospedeira deve ser alcançada dentro dos seus 

próprios limites culturais, não dentro dos teus 
• O comportamento cultural de Jesus era distintamente não-

ocidental 
• As missões transculturais devem ser transferidas para o 

evangelismo local monocultural, o mais rápido possível 
• Alcançar pessoas para Cristo é tanto uma questão de atitude 

como de espiritualidade 

ESBOÇO DA LIÇÃO 
Nesta lição estudaremos os seguintes tópicos: 

• Definição de Cultura 
• Formação da ‘Bolha’ Cultural 
• Etnocentrismo 
• Nove Diferenças Culturais Comparadas 
• Comunicação intercultural 
• Diferentes Tipos de Evangelismo 
• O Modelo das Três-Culturas de Hesselgrave 
• Contextualização 
• Analogias Redentoras 
• Incarnando o Ministério 
• Quatro Chaves Bíblicas 
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CONTEÚDO DA LIÇÃO 
O conceito de cultura de algumas pessoas não justifica o seu significado 
completo. Por exemplo um Ocidental assiste a um recital de piano e 
afirma ter-se ocupado com cultura. Ele quer dizer que assistiu a uma 
expressão de arte, que pertence à sua cultura. A arte é uma expressão ou 
um reflexo da cultura, mas a cultura abrange muito mais do que a arte, a 
moda ou os desportos. 

Definição de Cultura 
Cultura vem sendo definida de muitas maneiras. Por exemplo, ‘A palavra 
cultura é um termo muito inclusivo. Isto porque toma em conta as 
diferenças linguísticas, políticas, económicas, social, psicológicas, 
religiosas, nacionais, raciais e muitas outras’.130 Uma definição mais 
curta afirma: ‘Cultura é um modo de pensar, de sentir e de acreditar. É o 
conhecimento de um determinado grupo social armazenado para uso 
futuro’.131 Uma terceira definição diz que: ‘Cultura é um desenho para 
se viver. É um plano de acordo com o qual a sociedade se adapta ao seu 
ambiente físico, social e de ideais. Culturas são apenas respostas para 
essencialmente os mesmos problemas’.132 
As pessoas diferem imenso, incluindo nos ambientes mono culturais. Em 
ambientes monos culturais em que é falada a mesma língua, existem 
diferenças por exemplo nos planos social e educacional. Chamamos a 
isto de ‘subcultura’: ou seja, uma cultura dentro de outra.  Quando as 
pessoas têm diferentes origens raciais, surge um novo conjunto de 
problemas comunicacionais, mesmo quando falam a mesma língua. E se 
ainda assim as barreiras religiosas ocorrem, a confusão comunicacional 
está quase completa. O missionário transcultural tem uma tarefa mais 
difícil. A barreira real a atravessar não é geográfica, mas cultural! 

 Formação da ‘Bolha’ Cultural 
Não existem pessoas sem cultura. Todos tem uma forma de perceber o 
mundo e de lhe reagirem. Alguém que tenha crescido num ambiente de 
monocultura e se encontra com alguém de outra cultura, tende a perceber 
o comportamento da outra pessoa como sendo estranho. Não 
compreende que quando se encontra com gente de uma cultura diferente, 

                                                      
130 Hesselgrave, 1991:99 
131 Kluckhohn, 1949:23 
132 Luzbetak, 1963:60-61 
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também será visto como sendo estranho pelas pessoas com quem 
contacta nessa outra cultura. Não está ciente dos seus próprios 
preconceitos culturais. Chamamos a esse processo de ‘bolha’ cultural: 
todos nós nos encontramos numa cápsula cultural que nos parece tão 
normal ao ponto de não estarmos cientes disso. A minha cultura faz com 
que eu fique presa na minha ‘bolha’ cultural. 
Mesmo se analisarmos a nossa própria cultura de forma exaustiva, estamos 
pouco cientes dessa ‘bolha’. Somente nos tornamos cientes dessa realidade 
através de atitudes e de ações dos outros relativamente a nós, em vez de 
diretamente através da nossa própria tomada de consciência. No entanto, se 
somente estivéssemos imersos na ‘bolha’ da nossa cultural, ou seja, ligados 
aos nossos pontos de vista e aos nossos hábitos, o problema não seria tão 
grande. O que torna essa condição maior é o modo como pensamos, 
sentimos e estamos convencidos de que os nossos pontos de vista são os 
únicos que estão certos. Existe um termo para isto e que descreve um dos 
piores inimigos do missionário transcultural: 

Etnocentrismo 
Etnocentrismo é a resistente oposição à mudança que leva as pessoas a 
praticar de livre vontade o seu isolamento cultural. Notemos os seguintes 
exemplos no ocidente: 

• exigir pontualidade de pessoas oriundas dos Países em Via de 
Desenvolvimento 

• preferência por comidas rápidas do tipo ocidental 
• falar inglês com as pessoas através de intérpretes, em vez de 

aprender a língua da cultura de acolhimento 
• usar casas de estilo ocidental e aparelhos domésticos ocidentais 
• preferencialmente utilizar automóveis ocidentais importados 
• submeter-se apenas a médicos, enfermeiras e hospitais ocidentais. 

Embora se considere apenas os ocidentais como exemplo, todas as pessoas 
agem basicamente da mesma maneira! Quando viajamos pelo mundo 
procuramos um pouco das raízes da nossa terra. De certo modo, estamos 
espiritualmente indispostos a deixar o nosso país para trás. 
As viagens missionárias curtas podem mostrar-nos muito o nosso 
etnocentrismo. A partir do momento que vislumbramos o nosso problema, 
certamente, se somos chamados para o ministério transcultural, estaremos 
dispostos a sacrificar as nossas inclinações culturais em prol do Reino de 
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Deus. Precisamos cortar o cordão umbilical que nos liga à nossa cultura natal, 
a fim de sermos incarnados na nova cultura que nos hospeda. O missionário 
transcultural não precisa negar a sua cultura de origem, mas deve tomar 
cuidado para que isso não o impeça de ministrar eficazmente. O obreiro 
equilibrado mantém a sua própria identidade cultural, adapta-se à cultura 
anfitriã e desta maneira torna-se uma pessoa com cultura dupla, ou até 
pertencente também a uma terceira cultura133. 
Muitas pessoas são etnocêntricas sem o saberem, se estivessem apercebidas disso 
nem sequer o admitiriam. De certa forma, somos prisioneiros da nossa cultura, 
mas não entendemos como isso acontece. Podemos comparar esse fenómeno 
com o modo como aprendemos a nossa língua materna: usamos a gramática 
correta, mas depois precisamos de ir à escola para aprender as regras que a regem. 
Temos preferências culturais em relação à fala, ao sotaque, à comida, ao tempo, 
ao espaço pessoal, ao modo como arrumamos os móveis, às roupas que usamos, 
à maneira de ficarmos de pé ou de nos sentarmos, ao uso da voz e até ao modo 
de adorar.134 Não conseguimos estudar aqui todos esses maneirismos, mas 
abordaremos alguns que nos mostram algumas diferenças. 

Nove Diferenças Culturais Comparadas 

1. Tempo e Evento135 
Orientação do Tempo   Orientação do Evento 

1. Relativamente à pontualidade e à 
quantidade de tempo despendido 
 

2. Alocação de tempo para conseguir o 
máximo resultado dentro de certos 
limites 

3. Atividades bem programadas e 
direcionadas a objetivos 
 

4. Recompensas oferecidas pelo uso 
eficiente do tempo 

5. Ênfase em datas e na história 

 1. Preocupação com detalhes do evento 
independentemente do tempo 
requerido 

2. Consideração exaustiva de um 
problema até que possa ser resolvido 
 

3. Uma perspetiva ‘de deixar entrar o 
que pode’ não vinculada a nenhum 
cronograma preciso 

4. Completar o evento é uma 
recompensa em si mesmo 

5. Ênfase na experiência atual e não no 
passado ou no futuro 

                                                      
133 A terceira cultura passa a existir quando a pessoa cria a sua própria cultura baseada nas características da sua 

cultura de raiz e nas da cultura que o hospeda   
134  Tarr, 1987:28-30 
135  Lingenfelter e Mayers: 1986:37-51; 81-94; 69-80; 53-67 (secções 1,2,4,5) 
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Pessoas orientadas a eventos completam uma atividade em vez de 
observarem as restrições de tempo. Podem estar atrasados porque o seu 
último evento não acabou a tempo. Essas pessoas preferem buscar um 
consenso a sujeitar um assunto a votação. Para eles o presente é mais 
importante do que o passado ou o futuro. 

A cultura Judaica do primeiro século da era cristã era orientada para eventos. 
Em João 3, Jesus não se importou em renunciar o seu tempo de lazer, nem o 
Seu almoço em João 4, nem mostrou ter pressa em João 11. Para Jesus os 
tempos eram uma oportunidade e não horários rigorosos. 

Por implicação, os missionários devem avaliar que preferências culturais 
dominam nos seus campos de missão, e ajustar-se de acordo com elas, em vez de 
tentarem impor os seus próprios preconceitos culturais à cultura de acolhimento. 

2. Tarefa e Pessoa 
 Orientação à Tarefa  Orientação à Pessoa 

1. Concentra-se em tarefas e em 
princípios 

2. Encontra satisfação na conquista de 
metas 

3. Procura amigos com objetivos 
semelhantes 

4. Aceita solidão e perda social para 
alcançar conquistas pessoais 

 
1. Concentra-se em pessoas e 

relacionamento 
2. Encontra satisfação na interação 

 
3. Procura amigos que são orientados 

para o grupo 
4. Deplora a solidão, sacrifica conquistas 

pela interação do grupo 

Algumas pessoas orientadas às tarefas tornam-se viciadas em trabalho; as 
tarefas dominam as suas vidas, as pessoas são parte do seu horário de 
trabalho, as atividades sociais são um dreno do seu tempo produtivo; 
preferem trabalhar sozinhas e de forma ininterrupta. 
Jesus deu um grande exemplo de como lidar com essa tensão em Marcos 6: 

• A Sua família e alguns da multidão se ofenderam com Ele 
• Ele enviou os Seus discípulos. Quando voltaram interrogou-os. 

Mas eles estavam muito cansados 
• João Batista foi decapitado. Herodes tornou-se uma ameaça. 

Houve tensão política 
• Apesar da necessidade de descanso, veio uma grande multidão. 

Não houve mais privacidade 
• Outra tarde com pregações, ensinamentos, milagres e curas 
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• Uma noite longa, labutando contra as ondas do mar (os discípulos) 
e em oração (Jesus) 

• Na manhã seguinte estava lá de novo outra grande multidão. 

Jesus tinha compaixão. As pessoas eram a Sua prioridade, e Ele estava 
mais pronto a sacrificar o Seu tempo de sono do que a perder o Seu tempo 
de oração. 

3. Resultado e Procedimento136 
 Resultado  Procedimento 

1. Os fins justificam os meios: os 
resultados contam 

2. O importante da vida é ganhar o 
jogo 

3. Obter a sua porção rapidamente é 
importante 

4. A comida é para manter o corpo a 
funcionar, assim que terminar de 
comer já pode continuar 

5. Obter o produto apenas pagando o 
preço 

 1. A rota é tão importante como o 
destino 

2. Jogar é mais importante do que 
ganhar 

3. Permanecer na fila e conversar é 
mais importante 

4. A comunhão durante a refeição é 
tão importante quanto a própria 
refeição 

5. Negociar dá maior diversão do que 
comprar 

Os ocidentais correm para o seu destino sem prestar atenção ao cenário à 
sua volta. O futebol passou a ser um jogo para ser jogado e ganhar e ganhar 
dinheiro, já não é mais pelo desporto em si. Esperar é um incómodo. Você 
vai à loja para comprar mantimentos, não para conhecer pessoas. Mas 
notemos como era o procedimento preferido de Jesus através das maneiras 
que Ele usou para curar: Ele falou, expulsou demónios, colocou lama nos 
olhos do cego, e colocou os Seus dedos nos ouvidos dos surdos. 
  

                                                      
136 Stafford, 1984:128 
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4. Orientação para a Crise e Orientação para a não-Crise 

No ocidente, tomamos precauções. Se esperamos que vai haver escassez 
de alimentos compramos o que precisamos antecipadamente. O seguro é 
muito importante; detestamos a insegurança. Mas nos países em vias de 
desenvolvimento improvisamos, porque afinal temos muito pouco a 
perder. Achamos que somos capazes de administrar qualquer crise quando 
esta chegar. 
Mais uma vez Jesus não está no lado do pensamento do ocidente; Ele era 
uma pessoa sem crises: dormiu no barco durante uma tempestade, ensinou 
e curou até tão tarde que as pessoas tiveram de ser alimentadas ali mesmo, 
estava atrasado quando ia para as casas de Jairo e Lázaro, e comportou-se 
de forma calma na conversa com o Seu traidor. 

5. Pensamentos Categórico e Holístico 
Pensamento Categórico  Pensamento Holístico 
1. Os juízos de valor são preto/branco, 

certo/errado. Os critérios de 
avaliação são aplicados 
uniformemente 

2. A segurança vem da sensação de que 
alguém está certo e se encaixa num 
determinado papel ou categoria 
particular na sociedade 

3. As informações e experiências são 
sistematicamente organizadas; os 
detalhes são classificados e 
ordenados para formar um padrão 
claro 

 1. Os juízos de valor são abertos; a pessoa 
     no seu todo e todas as circunstâncias 
     são consideradas 

 
2. A segurança vem das interações com 
     toda a sociedade. A pessoa sente 
     segurança se estiver confinado a certos 
     papéis ou categorias 
3. As informações e experiências parecem 
     desorganizadas; os detalhes (narrativas, 
     eventos, retratos) são independentes e  
     completos em si mesmos 

Muitos dos ocidentais colocam as pessoas em caixas, como por exemplo 
em categorias de certos padrões de vida, segundo as suas denominações 

Orientação para a Crise  Orientação para a não-Crise 
1. Antecipa a crise 
2. Enfatiza o planeamento 
3. Procura soluções rápidas para evitar 

ambiguidades 
4. Segue procedimentos simples e pré-

planeados 
5. Procura conselho de especialistas 
 
6. Tende a ser pessimista 

 1. Modera as possibilidades de crise 
2. Concentra-se na experiência atual 
3. Evita tomar medidas e atrasa decisões 
 
4. Procura soluções ad hoc de muitas 

opções 
5. Desconfia de conselhos de 

especialistas 
6. Tende a ser otimista 
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cristãs, ou as suas doutrinas, etc. Quando são mal compreendidos 
sentem-se inseguros e tendem a erguer muros de separação relativamente 
a quem os critica ou hostiliza. A sabedoria multiforme é assustadora: 
porque afinal, os traços particulares da sua denominação são mais 
bonitos! Os ocidentais tendem a separar uma flor para analisá-la, 
enquanto os orientais olham para ela a partir de todas as perspetivas 
possíveis. A diferença é vida ou morte. 
Jesus pensou de maneira não convencional relativamente à mulher 
adúltera.137 Ele não apenas pregou, expulsou demónios, ressuscitou os 
mortos ou alimentou as multidões: Ele fez isso TUDO. Ou seja, Jesus 
pensou e ensinou de forma holística e não categórica! 

6. Individualismo e Coletivismo138 
Pensamento Individualista  Pensamento Coletivista 

1. O indivíduo: sente-se superior à 
sociedade 

2. Gosta de fazer as coisas por si 
mesmo 

3. Tem uma atitude independente 
relativamente à vida 

4. Dá ênfase à auto atualização 
5. Toma decisões de forma privada  
6. Escolhe pessoalmente o seu parceiro 

para a vida 
7. A sua conversão é individual e 

pessoal 

 1. Os indivíduos: sentem-se sujeitos à  
     sociedade 
2. Gostam de trabalhar em equipa e de  
     interagir 
3. Tem uma visão interdependente da  
     vida 
4. Dão ênfase à edificação da sociedade 
5. Tomam decisões por conselho 
6. Os casamentos são arranjados 

 
7. A sua conversão é baseada na decisão  
     do grupo 

Nas sociedades coletivistas vemos muitas vezes que as pessoas não 
tomam decisões pessoais por Cristo; primeiro as pessoas consultam os 
pais ou outros membros da família. Isso pode parecer antibíblico e 
estranho aos ocidentais, mas será que o é? Note-se o que Josué disse: “Eu 
e a minha casa serviremos o Senhor”. Cornélio, Lídia, o carcereiro e 
Crispo receberam instruções de acordo com o mesmo pensamento: “Sê 
salvo e batizado, tu e a tua casa”.139 As culturas bíblicas eram na sua 
maioria coletivistas. 

                                                      
137 João 8:1-4 
138 Elmer, 2002:136-139,151-156,160,161,165,172-174211 (secções 6-9) 
139 Josué 24:15 (os itálicos são meus); Atos 10:2; 11:14; 16:15,31; 18:8 respetivamente (os itálicos são meus) 
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7. Lógica Reta e Lógica Curva 
Lógica Reta  Lógica Curva 

1. Pensamento linear, Ex: A-B-C-D-
E 

2. Vai ao ponto antes de elaborar 
3. Comunica diretamente 
4. Acha a lógica curva muito vaga 

 1. O pensamento circular, Ex: A-B-A-C-A 
 
2. Elabora antes de ir ao ponto 
3. Comunica indiretamente 
4. Acha que a lógica linear é contundente e  
     rude 

As pessoas das sociedades de lógica curva abordam os tópicos difíceis 
como se descascassem uma cebola: só tiram uma casca se se sentirem 
seguros, fazendo-o cuidadosamente até chegarem ao núcleo sensível. 
Quando ensinam, usam por vezes o seu tópico recitando-o como um coral 
entre novas elaborações sobre o tema. Notem-se os seguintes exemplos 
bíblicos: 
“Louvai ao Senhor porque Ele é bom” (A-B-A-C-A-D); A parábola de 
Jotan: ele elabora antes de ir ao ponto; Adonias pediu a Batesheba que 
falasse por ele a Salomão, abordou o assunto de forma indireta.140 As 
abordagens bíblicas eram frequentemente curvas. 

8. Status Alcançado e Status Atribuído 
Status Alcançado 
1. O status é alcançado através do 

zelo, do trabalho árduo e da 
diligência 

2. Enfatiza a igualdade de todas as 
pessoas 

3. Demonstra pouco respeito pelas 
diferenças de idade 

4. Respeita-te por causa das tuas 
realizações 

 Status Atribuído 
1. O status é atribuído por causa da  
     ordem de nascimento, o grau de  
     parentesco ou do género 
2. Sem igualdade de género e grandes  
    diferenças sociais, por ex. castas 
3. Os jovens respeitam muito os mais  
    velhos 
4. Respeita-te por aquilo que és 

Alguns textos bíblicos afirmam que todas as pessoas devem ser tratadas 
com a mesma honra,141 outros sugerem que deve existir níveis diferentes 
de honra.142 

                                                      
140 Salmos 136; Juízes 9:7-20; 1 Reis 2:13-18 respetivamente 
141 Veja-se por exemplo: Levítico 19:15; Deuteronómio 1:17; Provérbios 24:23; Atos 10:34,35; Romanos 2:11; 

Efésios 6:9; Tiago 2:1-11 
142 Veja-se por exemplo: Êxodo 20:12; Levítico 19:32; Provérbios 22:4 
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9. Status Alcançado e Status Atribuído 

Pensamento Baseado na Culpa 
 

1. Sente-se culpado quando as suas 
normas pessoais são violadas 

2. A pressão dos sentimentos de culpa 
vem de dentro de si 

3. Controla o seu comportamento pessoal 
4. A consciência centra-se e reside em si 

mesmo 
5. A auto aprovação é normativa 
6. É guiado por forças internas 
7. O eu é autoritário relativamente ao que 

é certo ou errado 

Pensamento Baseado na 
Vergonha 
1. Sente-se culpado quando a sociedade 

indica que a deixou ficar mal 
2. A pressão da vergonha vem do exterior 

 
3. O controlo comportamental é comunal 
4. A consciência centra-se na sociedade 

 
5. A aprovação da comunidade é normativa 
6. É guiado por forças externas 
7. As decisões sobre o que é certo ou errado 

são ditadas por indivíduos considerados 
pela sociedade como autoridade sobre a 
matéria 

Encontramos abordagens de culpa ou de vergonha usadas por diversos 
autores do N.T. Por exemplo, Paulo utiliza a culpa quando se dirige aos 
cristãos em Roma, porque era uma sociedade baseada na culpa,143 no 
entanto, usa a vergonha quando se dirige aos cristãos de origem judaica 
que viviam na mesma cidade.144 Note-se que o autor de Hebreus também 
usa a vergonha e não a culpa quando se dirige aos seus leitores.145 

Comunicação Transcultural 
O trabalho missionário é igual à comunicação transcultural. A destreza 
do missionário deve ser a de comunicar o Evangelho ultrapassando as 
barreiras culturais. Para fazer isso de maneira eficaz o missionário deve 
estar permeado pela Palavra de Deus: ou seja, ela deve ter mudado o 
comportamento originado no seu coração, mas também o conhecimento 
que deve existir na sua cabeça. Isto porque ele não traz apenas a 
mensagem divina, ele é a mensagem: ele é a carta de Cristo para ser lida 
pelo seu público.146 
O missionário é a Bíblia para aqueles que não tem nenhuma Bíblia e para 
aqueles que não a conseguem ler. Mas para isso o missionário deve 
previamente aprender na sua igreja local a conhecer bem e a viver por 

                                                      
143 Romanos 3:19 
144 Romanos 9:33; 10:11 
145 Hebreus 2:11; 11:16; 12:2 
146 2 Coríntios 3:3 
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experiência o que a Bíblia ensina. Assim, a igreja local é o campo de 
treinamento insubstituível, se bem que não seja o único para os futuros 
missionários. Por outro lado, a liderança da igreja precisa reconhecer 
aqueles que tem uma chamada missionária e ajudá-los, dando-lhes 
oportunidade de ministrar. 

Diferentes Tipos de Evangelismo 
A maioria dos não-cristãos não é culturalmente próxima dos seus vizinhos 
cristãos o que obriga a que nesses casos seja necessário utilizar o 
evangelismo transcultural para alcançá-los. Culturas diferentes tornam a 
sobreposição da compreensão muito menor. Por exemplo, entre os da raça 
Indiana existem muitas diferenças; 95% dos membros de uma igreja local 
do sul da Índia são oriundos de 5 a 100 castas diferentes. Ou seja, para se 
atingirem esses 95% de pessoas significa que é preciso atravessar enormes 
barreiras culturais, sociais, étnicas, linguísticas, religiosas e económicas. 
Na Índia e no Japão as diferentes classes sociais apresentam maiores barreiras 
para o evangelismo do que as diferenças de língua. O evangelismo normal 
não funciona. O mesmo acontece também no Paquistão: as diferenças entre 
as igrejas tradicionais e o bloco muçulmano são tão vastas que obrigam a que 
as grandes barreiras culturais sejam ultrapassadas com sucesso. Ou seja, os 
cidadãos daquele país não são todos apenas paquistaneses seguindo os 
mesmos traços culturais. 

Evangelismo E-0, E-1, E-2, e E-3147 
Quando Jesus ordenou que os Seus discípulos deviam ir a Jerusalém, à 
Judeia, a Samaria e até aos confins da terra,148  Ele não estava 
simplesmente a referir-se à distância geográfica, mas também á distância 
cultural. Note-se a seguinte distinção elaborada por Winter: 

Evangelismo E-0: 
 

Evangelismo E-1: 
 
 

Evangelismo E-2: 
 
 
 

Evangelismo E-3: 

evangelização dos cristãos nominais oriundos da nossa própria 
formação cultural  
evangelização dos descrentes da sua própria formação cultural 
em Jerusalém e na Judeia: Estas duas esferas devem ser objeto 
de evangelismo monocultural 
evangelização dos incrédulos de uma cultura e língua diferente, 
mas semelhante: Samaria 
evangelização dos descrentes de uma cultura, língua e religião 
totalmente diferentes: os confins da terra. Estas 2 últimas esferas 
são missões transculturais. 

                                                      
147 Winter, em Perspectives, 1981:293-311 
148 Atos 1:8; para uma visão mais elaborada veja-se Van ‘t Slot, 2015a:37-39 
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Uma tarefa E-0 ou E-1 está mais próxima enquanto que uma tarefa E-2 ou E-3 
está bastante longe relativamente a distância cultural, linguística e religiosa, mas 
não necessariamente geográfica. Vejamos alguns exemplos bíblicos: 
Pedro alcançando os Judeus e Lucas alcançando os gregos era evangelismo 
E-1; Paulo alcançando os gregos era evangelismo E-2, mas para Pedro 
alcançar os mesmo gregos teria sido E-3. Paulo foi enviado aos gentios em 
vez de Pedro, porque estava culturalmente mais próximo deles. 
Quanto mais próximo o missionário estiver culturalmente, menores serão 
as barreiras culturais que precisam ser atravessadas e, portanto, mais 
cedo a comunicação do Evangelho poderá ocorrer de forma eficaz. 
Chama-se a isso o princípio da ‘proximidade cultural’. 
Assim, o evangelismo E-1 é geralmente mais eficaz: isto é, alguém a 
testemunhar ao seu próprio povo. As pessoas devem ouvir o Evangelho na 
sua própria língua. Portanto, todas as missões transculturais E-2 / E-3 
devem resultar o mais cedo possível em evangelismo E-1 de alcance local. 
As pessoas que habitam no local fazem o melhor contacto com os seus 
vizinhos. Note-se como Jesus alcançou a mulher samaritana com o 
evangelismo E-2; e por sua vez ela alcançou o seu próprio povo com o 
evangelismo E-1.149 Mas o inverso também é verdadeiro: quando está a 
ocorrer o evangelismo E-1 as missões E-2 e E-3 ainda são necessárias. 

O Modelo das Três-Culturas de Hesselgrave150 
O missionário transcultural lida com três culturas: a primeira é a da 
Bíblia, a segunda é a sua própria cultura e a terceira é a cultura recetora. 
Hesselgrave apresenta um triângulo, um quadrado e um círculo para 
ilustrar este princípio: (veja-se o quadro na página seguinte) 

                                                      
149 João 4 
150 Hesselgrave, 1991:107-109 
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O termo ‘cultura bíblica’ é uma simplificação. Contém todos os contextos 
culturais e todas as épocas históricas nas quais a Bíblia foi escrita como 
por exemplo Judá no tempo de Esdras, Jerusalém do século I ou a cidade 
de Atenas. Nestes contextos havia fontes como Esdras, Jesus ou Paulo e 
também haviam mensagens. Note-se que as fontes se identificaram com as 
culturas. Daí o termo cultura bíblica. 
O missionário tem a sua própria cultura. Foi educado na língua da sua cultura, 
com a mesma visão cosmológica e o mesmo sistema de valores, onde recebeu 
o Evangelho provavelmente por fontes oriundas da sua própria cultura. 
Portanto, a sua cultura missionária é distinta da cultura bíblica. 
Quando o missionário é enviado a evangelizar pessoas de outra cultura o caso 
torna-se diferente. Chamamos a essa terceira cultura de cultura recetora ou 
cultura alvo. O missionário quer comunicar a mensagem de Deus às pessoas 
dessa cultura de maneira que a entendam, creiam no Evangelho e se 
arrependam. No entanto, o missionário também deve pretender apresentar a 
sua mensagem a ‘homens fiéis que sejam capazes de ensinar outros’.151 
A sua tarefa começa por compreender bem e interpretar a mensagem bíblica 
de acordo com o pretendido pelo Espírito Santo, e explicá-la de maneira 
significativa e persuasiva aos recetores, mas no contexto da cultura deles. 
Isto deve ser feito o mais possível sem interferência dos elementos culturais 
da cultura do missionário. Consequentemente, a implicação é a seguinte: 
  

                                                      
151 2 Timóteo 2:2 
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Contextualização 
Este termo tornou-se importante depois de 1945. Os missiologistas 
reformularam a sua estratégia de missões e começaram a propagar as 
igrejas endógenas em oposição às coloniais, que eram a norma até então. 
Ou seja, rejeitaram que o Evangelho fosse pregado na forma em que era 
feito na cultura ocidental. 
Quando Cristo era pregado entre 1745 e 1945, era feito à maneira ocidental 
e o cristianismo era considerado pelos nativos como expatriado e estranho. 
Era preciso mudar isto. Entretanto, mudou o clima político: várias nações 
tornaram-se independentes; emanciparam-se culturas e línguas. Assim, 
entre os nativos tornou-se dominante o desejo de escutar o Evangelho na sua 
língua e de maneira relevante dentro da sua cultura. 
Anteriormente a conversão ao cristianismo era uma conversão dupla: a pessoa 
mudava de religião e em certa medida também a sua cultura. Vejamos por 
exemplo como a arquitetura dos edifícios das igrejas do século XIX era quase 
igual em todo o mundo e como os ministros dessas igrejas se vestiam com 
indumentária eclesiástica igual apesar de serem oriundos de raças diferentes. 
Note-se ainda como se cantavam por todo o mundo os hinos ocidentais. Ou seja, 
esta era uma propagação do Evangelho, mas não contextualizado. 
Lingenfelter explica que a contextualização é “O enquadramento do 
Evangelho … em … formas de comunicação … significativas para a cultura 
local, com o foco da mensagem centrado em questões cruciais da vida das 
pessoas. A igreja autóctone contextualizada é edificada de acordo com 
métodos evangelísticos culturalmente apropriados; o processo de 
discipulado baseia-se em métodos de instrução com os quais as pessoas 
locais estejam familiarizadas e que fazem parte das tradições locais de 
aprendizagem… [Adicionalmente,] os aspetos ligados à implementação de 
liderança são adaptados aos padrões existentes … nas culturas nacionais, em 
vez de serem importados … dos países de origem dos missionários”.152 
Um bom exemplo bíblico de contextualização é demonstrado pela tomada 
de decisão sobre como apresentar o Evangelho aos gentios. Note-se como 
Tiago concluiu: ‘não devemos dificultar a vida aos gentios que se estão a 
voltar para Deus’.153 Isto é, não era preciso obrigar os novos convertidos e 
uma conversão dupla. Bastava que as pessoas se voltassem para Deus; o 
que também tornava desnecessário que se voltassem para o judaísmo. Hoje 

                                                      
152 Lingenfelter, 1992:14,15 
153 Atos 15:19 
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em dia poderíamos perguntar-nos se de acordo com o mesmo pensamento 
os muçulmanos convertidos a Cristo também devem ser forçados a 
‘tornarem-se cristãos como somos’!154 

Analogias Redentoras 
É difícil levar o Evangelho a povos diferentes, mas às vezes os missionários 
deparam-se com crenças, mitos, lendas e hábitos que podem tornar-se uma 
ponte para o Evangelho. Em 1962 Don Richardson, missionário para o povo 
Sawi de Irian Jaya chamou a atenção para isso. Depois de muito estudar o 
idioma não conseguia trazer esse povo ao Evangelho, mas foi ajudado após 
uma guerra tribal. O missionário instou o chefe da tribo a assinar a paz ao 
que ele consentiu. Uma criança dos Sawi foi então oferecida à tribo hostil 
para servir como a criança da paz. Esse ato ilustrou como Deus deu o Seu 
Filho para reconciliar a humanidade Consigo mesmo.155 
Consequentemente, Richardson chamou a esse ato cultural de oferecer a 
criança da paz como analogia redentora.156 Noutro livro Richardson elabora 
mais sobre este princípio, dando exemplos culturais e bíblicos. A prática 
deste princípio leva a melhores respostas ao Evangelho.157 

Incarnando o Ministério  
Jesus mostrou-nos a forma ideal de ministério. Ele nasceu sendo parte da cultura 
judaica à qual devia servir, cresceu ali como aprendiz, obedeceu às leis e aos 
costumes, aprendeu a língua, adotou os hábitos culturais e a teologia dominante, 
vestia-se e comia como os judeus, acatou os ritos de passagem de posição social, 
etc. Note-se que isto é normal a todas as crianças de qualquer cultura. 
Assim, quando Jesus comunicou a Sua mensagem, esta não tinha 
elementos estranhos à cultura local. Ele apelou ao povo usando as suas 
Escrituras, cantou os seus hinos e utilizou as suas parábolas extraídas da 
vida real. Desta forma Jesus estabeleceu o modelo que deve ser seguido 
por todos os missionários! 
Consequentemente, os missionários transculturais devem voltar a ser 
crianças na sua nova cultura o que inclui: não saber ainda como os adultos 
fazem as coisas, bagunçar a língua, serem ridicularizados por causa da sua 
ingenuidade e dos seus erros, precisar de ajuda em muitas áreas da vida, 

                                                      
154 Leia-se acerca disto o fascinante livro intitulado Understanding Insider Movements, 2015, de Talman e Travis, 

eds. (Veja-se a Bibliografia) 
155 Richardson, 1974 
156 Para o significado deste e de outros termos verifique-se o glossário no final deste livro    
157 Paulo em Atenas, Atos 17:16-34; Richardson, 1984, edição revista 
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aprender a rir de si mesmos e não se levarem muito a sério. Esta constitui-
se como uma longa lição de humildade. No entanto, a Bíblia oferece 
conforto: 

Quatro Chaves Bíblicas 
Tanto Jesus como Paulo deixaram-nos palavras e exemplos que nos 
ajudarão imenso se os seguirmos: 

1. Ministério no Espírito da Jesus158 
  A Sua semelhança divina 

A Sua glória celestial 
A Sua extraordinária riqueza 
A Sua vida sem pecado 

Ele deixou e assumiu  
Ele deixou e em vez disso   
Ele deixou e em vez disso  
Ele trocou pela vida entre  

a semelhança humana 
aceitou a rejeição humana 
aceitou a extrema pobreza 
os pecadores humanos  
 

Como te sentirias se fosses enviado para um país estrangeiro sem meios como 
salário, seguro, status ou proficiência na língua e dependente de outras 
pessoas? Pensa no que seria de ti se fosses obrigado a deixar tudo para trás, 
sem saber o que esperar, mas com muita hostilidade que resultaria numa morte 
terrível. Ainda quererias ser um missionário? Nota que isto é o que Jesus fez! 
Agora, vejamos a abordagem de Paulo sobre o mesmo assunto: 

2.   Ministério de Acordo Com a Mentalidade de Paulo159 
Ele era livre em Cristo  
 
Ele era forte 
Era judeu para judeus 

em vez disso escolheu estar 
 
em vez disso escolheu ser 
fez-se grego para os 
gregos:  

como se estivesse debaixo da 
lei 
fraco por causa dos outros  
era tudo para todos os homens 

Ambas as formas de ministrar baseiam-se nas seguintes atitudes do 
coração, de acordo com Filipenses 2: a humildade e considerar os outros 
como sendo melhores do que tu. Estes ingredientes são os melhores 
remédios contra o etnocentrismo, porque lidam pela raiz com os motivos 
errados. Deves perguntar-te a ti mesmo: Qual é a minha atitude 
relativamente às pessoas estrangeiras? Será que conseguiria ajustar-me 
humildemente ao seu modo de pensar e de viver para lhes ministrar? 
Estaria disposto a ministrar como Jesus ou Paulo fizeram? 

  

                                                      
158 Filipenses 2:5-11 
159 1 Coríntios 9:19-23 
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3. Ministério Com Precedência Sobre a Privacidade160 
Nem Jesus nem Paulo mantiveram o seu horário de trabalho. Note-se que 
Paulo não apenas compartilhou o Evangelho com aos tessalonicenses, mas 
também a sua própria vida. Paulo viveu o que pregou e pregou o que viveu, 
dia e noite. Nada era demais para ele. Sentia-se feliz por sacrificar a sua 
privacidade em prol do Evangelho, e Jesus deu o mesmo exemplo: 

4. As Multidões Movidas Pela Compaixão161 
Por vezes as multidões incomodam-nos mais do que nos movem por 
compaixão. Estamos cansados, precisamos de descanso, queremos um 
tempo que quietude, sentimo-nos ameaçados pela família, por pressões 
políticas ou por outras circunstâncias, precisamos de uma reunião com 
colegas de trabalho, etc. Note-se, a atitude de Jesus não mudava apesar de 
ser solicitado ininterruptamente 24 horas por dia. A diferença é que Ele era 
movido pela compaixão! 
Nota que as chaves servem para a abrir alguma coisa. As chaves de que 
falamos aqui destinam-se a abrir corações para Cristo. Mas as chaves não 
nos são dadas por acaso. As pessoas só nos dão as chaves dos seus corações 
quando não somos mais estrangeiros para elas, quando somos humildes o 
suficiente para nos tornarmos seus servos, quando nos flexibilizarmos, 
quando nos ajustamos abandonado os nossos direitos e partimos para 
alcançar os perdidos com todo o zelo. 

• Este é o coração das missões. O melhor treinamento teológico e 
transcultural não pode substituir a humildade 

• As nossas culturas mais avançadas não ajudarão a alcançar as 
pessoas se não as encontrarmos na sua própria cultura 

• Não conseguiremos levar as pessoas a um relacionamento com Jesus 
se não estivermos dispostos a ter um relacionamento com elas 

• Se não tivermos compaixão não seremos capazes de sacrificar a 
nossa zona de conforto para levar o Evangelho a outra cultura 

  

                                                      
160 1 Tessalonicenses. 2:8 
161 Marcos 6:34 
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PESQUISA 
Os sites abaixo oferecem algumas fotografias divertidas e outras 
abordagens, ilustrando questões culturais: 

https://www.google.nl/search?q=cultural+differences&espv=210&es_sm
=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=aun8UquDOom2hQe
q8IHYDg&ved=0CDEQsAQ&biw=1366&bih=643 

http://www.powershow.com/view/12b6aa-
NjE1O/CULTURAL_SENSITIVITY_TRAINING_powerpoint_ppt_presentation 

DIVERSOS 
Livros recomendados: Veja-se a Bibliografia e estes 2 livros sobre 
antropologia cultural: 
http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=BlH8XEgXyE4C&oi=fnd&
pg=PP11&dq=cultural+anthropology+and+christian+missions&ots=p__
kBvQsDd&sig=o2h6RcJ3nf85xgdPtG6aVAzrAe8#v=onepage&q=cultur
al%20anthropology%20and%20christian%20missions&f=false 
http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=qvsrgl91TFsC&oi=fnd&pg
=PA11&dq=cultural+anthropology+and+christian+missions&ots=vrzYd
Y3m2L&sig=NHqwZ_lF9ULxtoLa_Wgbh6CQ1Us#v=onepage&q=cult
ural%20anthropology%20and%20christian%20missions&f=false 
Tarefas: 

• Dê um exemplo: como foi o seu encontro com outra cultura, foi 
engraçado? Embaraçoso? Doloroso? 

• Já trabalhaste com pessoas de outra cultura? O que achaste mais 
fácil e mais difícil na tua adaptação? 

• Verifica os sítios da Internet recomendados e descreve as tuas 
descobertas mais interessantes. 

  

https://www.google.nl/search?q=cultural+differences&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=aun8UquDOom2hQeq8IHYDg&ved=0CDEQsAQ&biw=1366&bih=643
https://www.google.nl/search?q=cultural+differences&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=aun8UquDOom2hQeq8IHYDg&ved=0CDEQsAQ&biw=1366&bih=643
https://www.google.nl/search?q=cultural+differences&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=aun8UquDOom2hQeq8IHYDg&ved=0CDEQsAQ&biw=1366&bih=643
http://www.powershow.com/view/12b6aa-NjE1O/CULTURAL_SENSITIVITY_TRAINING_powerpoint_ppt_presentation
http://www.powershow.com/view/12b6aa-NjE1O/CULTURAL_SENSITIVITY_TRAINING_powerpoint_ppt_presentation
http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=BlH8XEgXyE4C&oi=fnd&pg=PP11&dq=cultural+anthropology+and+christian+missions&ots=p__kBvQsDd&sig=o2h6RcJ3nf85xgdPtG6aVAzrAe8#v=onepage&q=cultural%20anthropology%20and%20christian%20missions&f=false
http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=BlH8XEgXyE4C&oi=fnd&pg=PP11&dq=cultural+anthropology+and+christian+missions&ots=p__kBvQsDd&sig=o2h6RcJ3nf85xgdPtG6aVAzrAe8#v=onepage&q=cultural%20anthropology%20and%20christian%20missions&f=false
http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=BlH8XEgXyE4C&oi=fnd&pg=PP11&dq=cultural+anthropology+and+christian+missions&ots=p__kBvQsDd&sig=o2h6RcJ3nf85xgdPtG6aVAzrAe8#v=onepage&q=cultural%20anthropology%20and%20christian%20missions&f=false
http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=BlH8XEgXyE4C&oi=fnd&pg=PP11&dq=cultural+anthropology+and+christian+missions&ots=p__kBvQsDd&sig=o2h6RcJ3nf85xgdPtG6aVAzrAe8#v=onepage&q=cultural%20anthropology%20and%20christian%20missions&f=false
http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=qvsrgl91TFsC&oi=fnd&pg=PA11&dq=cultural+anthropology+and+christian+missions&ots=vrzYdY3m2L&sig=NHqwZ_lF9ULxtoLa_Wgbh6CQ1Us#v=onepage&q=cultural%20anthropology%20and%20christian%20missions&f=false
http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=qvsrgl91TFsC&oi=fnd&pg=PA11&dq=cultural+anthropology+and+christian+missions&ots=vrzYdY3m2L&sig=NHqwZ_lF9ULxtoLa_Wgbh6CQ1Us#v=onepage&q=cultural%20anthropology%20and%20christian%20missions&f=false
http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=qvsrgl91TFsC&oi=fnd&pg=PA11&dq=cultural+anthropology+and+christian+missions&ots=vrzYdY3m2L&sig=NHqwZ_lF9ULxtoLa_Wgbh6CQ1Us#v=onepage&q=cultural%20anthropology%20and%20christian%20missions&f=false
http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=qvsrgl91TFsC&oi=fnd&pg=PA11&dq=cultural+anthropology+and+christian+missions&ots=vrzYdY3m2L&sig=NHqwZ_lF9ULxtoLa_Wgbh6CQ1Us#v=onepage&q=cultural%20anthropology%20and%20christian%20missions&f=false
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QUESTIONÁRIO REFERENTE A ESTE CAPÍTULO 
1. Define cultura por palavras próprias 

2. Explica o que significa ‘bolha’ cultural 

3. Define o que significa etnocentrismo e dá alguns exemplos 

4. Menciona cinco das nove diferenças culturais explicadas neste 
capítulo 

5. Explica o que significa evangelismo E-0, E-1, E-2, w E-3 à luz de 
Atos 1:8 

6. Explica o modelo das três-culturas que ocorre em situações de 
ministério transcultural 

7. O que são analogias redentoras? 

8. O que é ministério vivido com a própria vida? 

9. Quais as quatro chaves que são apresentadas neste capítulo como 
sendo normativas para o E.M.? 
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Capítulo 6 

A Terceira Barreira: Religiões Não-Cristãs e 
Filosofias 

OBJETIVO DA LIÇÃO 
É importante compreender que: 

• Não podes ser um missionário sem uma forte convicção da 
singularidade de Cristo 

• É difícil entender a religião local sem um conhecimento 
profundo da cultura e da língua 

• Mesmo tendo conhecimento perfeito dos três elementos do ponto 
anterior nada pode substituir a necessidade de caráter divino 

• A guerra espiritual é um elemento-chave na batalha pelas almas 
perdidas 

• A compreensão completa da religião local é fundamental para 
evangelizar de forma relevante qualquer grupo de pessoas 

• Precisas de começar a tua carreira como missionário dando os 
passos certos 

ESBOÇO DA LIÇÃO 
Os tópicos que serão abordados nesta lição são os seguintes: 

• Premissas gerais 
• A Singularidade de Cristo 
• As Maiores Religiões do Mundo 
• Outras Crenças 
• Como Alcançar Essas Pessoas? 

CONTEÚDO DA LIÇÃO 
Os missionários transculturais também precisam ultrapassar as barreiras 
das religiões estranhas ao cristianismo. 

Suposições Gerais 
Em primeiro lugar, se os missionários não estiverem 100% certos da 
singularidade de Cristo como o único caminho da salvação não poderão 
ser missionários. Os missionários precisam estar enraizados na Palavra 
de Deus e dispostos a defender a Sua verdade com a própria vida. 
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Em segundo lugar, o missionário deve aprender a língua local porque 
somente assim aprenderá a comunicar-se a um nível mais profundo do 
que aquele nível que será considerado pelo seu público alvo como uma 
mera segunda língua. Além disso, o missionário deve lembrar-se de que 
certos níveis de compreensão cultural e religiosa permanecerão ocultos 
ao entendimento dos obreiros que não dominam bem a língua local. Por 
outro lado, aprender a língua local mostra também respeito pela 
população recetora. 
Uma terceira coisa importante a ter em conta é que o missionário deve não 
apenas conhecer a cultura, mas também a religião das pessoas que procura 
alcançar com o Evangelho. O seu conhecimento deve ser suficientemente 
minucioso para permitir-lhe debater com líderes religiosos e com 
professores. 
Em quarto lugar, a melhor propaganda que se pode fazer de Cristo em 
qualquer contexto é a demonstração de amor, caráter piedoso e com obras. 
Por outras palavras: o missionário deve demonstrar integridade, 
confiabilidade e altos padrões morais, além de respeitar as suas pessoas-
alvo o suficiente para não violar a sua cultura ou ridicularizar as suas 
crenças. O missionário não deve dar razão para que os que o ouvem fiquem 
escandalizados e tropecem espiritualmente nos hábitos culturais do 
missionário; isto é, hábitos como o seu comportamento, as suas palavras, 
as suas opiniões ou a sua maneira de vestir e de se comportar em sociedade. 
Com todo o respeito o missionário deve mostrar-se como uma pessoa de 
bem em todos os aspetos. 
Por fim, a batalha do missionário não é contra a carne e o sangue, mas 
contra os espíritos malignos nas regiões celestiais.162 Assim, serão 
necessários163 oração e jejum para quebrar o poder espiritual que 
espiritualmente domina as religiões não-cristãs. 

A Singularidade de Cristo 
Este curso não é o melhor lugar para se defender a singularidade de 
Cristo. No entanto, os Seus discípulos devem ser capazes de citar 
versículos da Bíblia que mostram Jesus como o único caminho da 
salvação. Assim, aconselhamos a quem quiser aprender mais acerca da 
defesa da fé bíblica a fazer um curso de apologética. 

                                                      
162 Efésios 6:12 
163 Mateus 17:21 
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Não serão muitas pessoas que argumentarão a historicidade da pessoa de 
Cristo. A maioria considera-O como um homem bom, um grande mestre, 
um revolucionário, etc. O problema surge quando Jesus afirma ser o Filho 
de Deus,164  igual a Deus como Ele realmente é.165 
Deus revelou-Se a Moisés muitos séculos antes de Jesus vir ao mundo como 
“Eu Sou o que Sou”.166  Esse “Eu Sou” ecoa no Evangelho de João com 
frequência, mas provocou a fúria dos judeus, porque somente Deus Se revelara 
com esse nome divino. Jesus completou a frase afirmando “o que Sou”.167 
Jesus deixou temporariamente a Sua glória no céu aonde pertencia entes 
de existir o tempo.168 Ele assumiu a condição humana,169 permitindo ir até 
à morte, e fê-lo pelos pecados que nos separavam de Deus; porque Ele é 
santo, jamais tolerará o pecado. 
O Filho de Deus tornou-Se também o Filho do Homem, a única pessoa a 
ter dupla natureza. Ele não foi gerado por um homem, mas pelo Espírito 
Santo170  e, portanto, é o Filho de Deus. Mas Ele nasceu da virgem Maria 
e, assim, é simultaneamente o Filho do Homem. A Sua vida divina não 
teve começo. A Sua vida humana começou na terra, mas nunca terminará. 
Note-se que com a Sua morte e ressurreição Ele não perdeu a Sua 
humanidade. Ele é o primeiro homem sentado no trono de Deus. 
As seguintes cinco doutrinas cristãs – as doutrinas da Trindade, da pré-
existência de Deus, da Sua divindade, do Seu nascimento virginal e da 
encarnação – estão perfeitamente entrelaçadas e nenhuma pode ser negada sem 
beliscar as outras. Jesus nunca pecou. Isso fez dele o único ser humano que 
poderia tirar os pecados do mundo e reconciliar a humanidade com Deus e uns 
com os outros. Como Deus é omnipotente e mais poderoso do que a morte, Ele 
ressuscitou dentre os mortos três dias após a Sua morte. 
O cristianismo é a única religião em que o Ser adorado Se humilhou, descendo 
da Sua alta posição para salvar a humanidade pecadora e perdida. Isto é o que 
distingue o cristianismo das outras religiões. Em todas as outras religiões o ser 
humano tem de fazer alguma coisa para ganhar a salvação através das suas 

                                                      
164 João 5:17-19 
165 Filipenses 2:6 
166 Êxodo 3:14 
167 Veja-se: João 4:26; 6:35,48,51; 8:12,23,58; 10:7,9,11,14,30,36; 11:25; 12:46; 13:13; 14:6,10; 15:1,5; e, 

lembremo-nos da tremenda explosão de energia celestial registada em 18:6 relacionada com a unção do Espírito 
Santo que estava sobre Jesus! 

168 João 1:1; 17:5 
169 Filipenses 2:7 
170 Lucas 1:26-35 
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obras. Com Cristo é diferente, a pessoa deve crer com o coração e confessar 
com a boca que Jesus é o Senhor e é assim salva pela sua fé na graça divina.171 

Principais Religiões Mundiais 
Quem quiser aprender sobre as religiões estrangeiras deve tirar um curso 
acerca de religiões do mundo. Neste livro abordaremos superficialmente 
algumas delas. A seguir apresenta-se uma visão histórica de quando 
surgiram as principais religiões do mundo:172 

Judaísmo 
Hinduísmo  
Zoroastrianismo 
Xintoísmo 
Taoismo 
Jainismo 

c 2000 AC  
c 1500 AC 
c 1000 AC 

660 AC 
604 AC 

     599 AC 

 Budismo 
Confucianismo 
Cristianismo 
Islão 
Sikhismo 
 

560 AC 
551 AC 

6 AC 
570 AD 

1479 AD 
 

Estudaremos abreviadamente apenas as religiões principais: o 
cristianismo, o judaísmo e o islamismo (religiões monoteístas), bem 
como o hinduísmo e o budismo (religiões politeístas). Consideramos os 
seus escritos sagrados e os principais participantes da sua fundação. 
Depois disso abordaremos também de forma sucinta as religiões 
tradicionais e as seguintes filosofias: o pós-modernismo, o humanismo e 
o ateísmo. 
No princípio os seres humanos conheciam a Deus, mas não O 
glorificavam e os seus corações tornaram-se sombrios. Como resultado, 
abandonaram a glória de Deus e adotaram deuses da sua própria criação 
e, portanto, Deus os entregou aos seus próprios desejos.173 Como 
consequência, a religião tornou-se uma degeneração do monoteísmo 
transformando-se em politeísmo. Ou seja, elementos acerca da natureza 
e das características de Deus que outrora os seres humanos conheciam 
são encontrados até certo ponto nas religiões do mundo, embora sejam 
frequentemente pervertidos. A luz tornou-se obscurecida porque a Fonte 
da Luz foi abandonada. No entanto, os elementos verdadeiros que 
permanecem nessas religiões não podem salvar o ser humano nem são 
aceitáveis a Deus. Assim, são como que pontes quebradas, incapazes de 
ligar o abismo existente entre o homem pecador e o Deus santo. Este 
princípio aplica-se também ao Judaísmo a partir do momento em que 

                                                      
171 Romanos 10:10-11; Efésios 2:8-9 
172 Heydt, 1967/1989 
173 Romanos 1:20-32 
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rejeitaram Cristo, pois só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém 
vai ao Pai a não ser por meio Dele.174 
O cristianismo bíblico é um movimento missionário porque os cristãos 
acreditam que fora de Cristo não há salvação. Assim, quando vemos 
formas de cristianismo que não praticam E.M. provavelmente acreditam 
que as pessoas de outras religiões não estão perdidas; ou seja, como 
afirmam, ‘todos os caminhos vão dar a Roma’.175 Essas pessoas não 
confessam a singularidade de Cristo e assumem que o inferno não existe. 
Para essas pessoas, a palavra escrita literalmente por Deus está sujeita às 
suas particulares interpretações. Interpretações pessoais essas que muitas 
vezes são baseadas no orgulho próprio, resultando na falta de compaixão 
relativamente àqueles que estão perdidos. 
Dispensar dessas verdades bíblicas fundamentais leva a uma teologia 
liberal para cujos partidários o evangelismo e as missões significam 
pouco, passando na melhor das hipóteses a considerar importante o 
desenvolvimento da comunidade e na pior delas a indiferença social. 

O Judaísmo 
O judaísmo teve a sua origem quando Deus chamou Abraão para ser o 
pai do povo escolhido; os judeus rastreiam a sua descendência a partir 
dele. O judaísmo é a religião mais antiga de todas as religiões que se 
conhecem hoje. Alguns consideram-no como o broto do qual o 
cristianismo se tornou a flor: ou seja, o judaísmo é cristianismo em forma 
embrionária e o genuíno cristianismo é o judaísmo adulto. O facto de que 
as Escrituras cristãs incluem todos o 39 livro do cânon sagrado dos 
hebreus prova isso. 
O nome judaísmo deriva da palavra latina ‘judaismus’ (grego; 
ioudaismos), que significa: a religião dos judeus e ocorre apenas uma vez 
em todo o N.T.176 O verbo ioudaizoo ocorre na mesma epístola177 e é 
traduzida como ‘viver como os judeus’. O filho de Jacob, Judá, tornou-
se o modelo de onde derivam os nomes Judeia, Judeu e Judaísmo. 
Adicionalmente, o nome tornou-se uma generalização para todos os 
israelitas após o exílio babilónico. 

                                                      
174 João 14:6 
175 Esta forma de pensar é chamada de ‘pluralismo’ 
176 Gálatas 1:13,14 
177 Gálatas 2:14 
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O judaísmo é monoteísta. Isto é evidente a partir do seu credo básico 
‘Ouve ó Israel: o Senhor nosso Deus, o Senhor é um’.178  Além da lei 
escrita, o Tanach, há também uma lei oral chamada Talmude. Ambos 
formam a base do judaísmo. As suas seitas mais conhecidas são os 
fariseus, os saduceus, os essénios e os zelotes. 

O Cristianismo 
O cristianismo não apareceu como uma religião nova nem foi um ‘filho’ 
sectário do judaísmo. É judaísmo na sua forma mais verdadeira, o 
cumprimento das promessas aos pais. Cristo enfatizou o facto de que 
todas as Escrituras devem cumprir-se, e citou frequentemente o A.T., 
como o fizeram também todos os apóstolos. No entanto, a razão principal 
porque o cristianismo se tornou distinto e separado do judaísmo foi 
porque os líderes judaicos rejeitaram Jesus como o Messias. Sendo uma 
fé missionária, o cristianismo espalhou-se rapidamente entre os gentios 
e ‘entre os judeus espalhados pela diáspora’.179 
Com o passar do tempo o elemento gentílico aumentou e o elemento 
judaico diminuiu. Adicionalmente, o cristianismo propagou-se mais 
para o ocidente do que para o oriente. (Parte deste desenvolvimento 
histórico foi abordado na lição dois). Note-se que o ensino acerca da 
Santíssima Trindade não significa que o cristianismo professa seguir 
três deuses como alguns pensam, mas somente um Deus, existente 
eternamente em Três Pessoas. Ou seja, o cristianismo é tão monoteísta 
como a religião judaica. A Bíblia contém 39 livros no A.T. e 27 no 
N.T.: são 66 livros ao todo. 
Existem várias formas de cristianismo: Ortodoxos, Catolicismo Romano, 
e o Protestantismo no qual atualmente os Evangélicos são o maior grupo. 

O Islão 
A última religião monoteísta a tratar-se é o Islão. A palavra Islão 
significa ‘submeter’; ou seja, muçulmano é ‘alguém que se submete’. 
Nascido em Meca no ano 570 AD o seu profeta Maomé fundou o Islão. 
Ele sentiu que tinha uma chamada para ser profeta cerca do ano 610, 
depois de se sentir perturbado por causa da superstição, ignorância e 
idolatria em que os árabes se afundavam havia muitos anos. Quando ele 
e os seus seguidores enfrentaram perseguição fugiram para Medina no 
ano 622. Nessa cidade ele estabeleceu o tipo de governação de Alá 

                                                      
178 Deuteronómio 6:4 
179 Veja-se por exemplo: Tiago 1:1 
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servindo pessoalmente como seu ditador. Foi ali que o movimento 
começou a crescer e Meca foi derrotada em 627. Mudou a direção das 
orações de Jerusalém para Meca. Depois da morte da sua esposa Kadija 
em 620 tornou-se polígamo. Morreu no ano 632. 
Maomé afirmou ter recebido revelações do anjo Gabriel, a quem os 
muçulmanos relacionam como sendo o Espírito Santo. As revelações 
foram mais tarde escritas. Da sua compilação formou-se o Qur’an mais 
conhecido por Alcorão. De acordo com as tradições muçulmanas os seus 
ensinos são chamados de Hadith. A legislação islâmica é chamada de 
Sharia. Os seus dois grupos principais são os Sunitas e os Xiitas, sendo 
este último particularmente praticado no Irão. 
O Islão tem cerca de 72 seitas, das quais o Sufismo é o mais 
conhecido. O Islão assenta em cinco pilares: a confissão da fé, as 
orações rituais, as ofertas para as almas, o jejum do mês do Ramadão, 
e a peregrinação a Meca. Alguns adicionam a estes cinco pilares a 
jihad, que é a guerra santa. O Islão procura ter o domínio mundial; e 
é certamente uma religião missionária. 

O Hinduísmo 
O hinduísmo é uma religião politeísta: tem 330 milhões de deuses, dos 
quais Brahma é considerado o ser supremo. Outros deuses bem 
conhecidos são Krishna e Shiva. Depois do Judaísmo, o Hinduísmo é a 
segunda religião mais antiga do mundo. O nome ‘Hindu’ deriva de Hind 
(Índia) e representa o sistema religioso e social daquele país. Os seus 
escritos sagrados são os Vedas (‘conhecimento’, ou ‘livros sagrados’), e 
foram escritos entre 1500 e 1000 AC. Estes livros tendem a personificar 
a natureza, como acontece no Animismo. Mais tarde o Hinduísmo 
desenvolveu os Brâmanes e os Upanishads. 
O Hinduísmo está baseado num sistema de castas. Oficialmente esta 
religião é ilegal na Índia, mas continua a ser seguida por muitas pessoas. 
A pessoa deve adotar o tipo de profissão que era a da casta em que nasceu 
e que era a dos seus antepassados, casar-se e manter os seus 
relacionamentos sociais apenas com membros da sua casta. As quatro 
castas mais importantes são as seguintes: 1. Os Brâmanes: sacerdotes e 
intelectuais; 2. Os Kshatriyas: os governantes e funcionários públicos e 
os militares; 3. Os Vaisyas: a casta dos mercadores e dos agricultores; e 
4. Os Sudras: os artesãos e a classe laboral. A casta mais baixa, os 
Intocáveis, são considerados como a escumalha da sociedade. 



 85 
 
 

Os Hindus acreditam na lei do karma. De acordo com esta lei as pessoas 
passam através de uma série interminável de reencarnações: depois da 
morte a pessoa volta a nascer, aparecendo numa nova carne, dependendo 
das obras que fez na vida passada, ou em melhores ou em piores 
circunstâncias. 

O Budismo 
O Budismo é uma derivação do Hinduísmo e surgiu no século VI AC. O 
seu fundador foi o Príncipe Sidarta, nascido numa casta de guerreiros 
pertencente ao clã Gautami. Insatisfeito com a sua vida de luxo 
abandonou a sua esposa, o seu filho e a herança do pai trocando tudo pela 
vida ascética e a meditação. Uma noite durante a sua meditação aos 35 
anos de idade ele afirma ter recebido iluminação. A partir de então foi-
lhe dado o título de Buda, ou seja, ‘o iluminado’. A partir de então 
passaram a referir-se a ele como o Gautami Buda. 
A sua iluminação veio-lhe da capacidade de dominar quatro ‘verdades 
nobres’: (1) Toda a forma de vida está sujeita ao sofrimento; (2) O desejo 
de viver é a causa de repetidas existências nas quais a dor é inevitável; 
(3) Somente a aniquilação do desejo que inclui os anseios e a ambição 
como que distinto da sua vontade própria pode trazer libertação; (4) A 
maneira de escapar é seguir por essa ‘estrada de oito faixas’ composto 
por resoluções certas, palavras corretas, ações corretas, vida correta, 
esforço correto, pensamento correto e meditação correta. 
O budismo não é bem uma religião: Buda ensinou que a salvação 
acontece através de repetidas migrações da alma, sem quaisquer 
características religiosas tais como adoração, cerimónias, dogmas, 
sacerdócio, ou mesmo a crença em alguma divindade. É assim uma 
filosofia sem deus. Nega a virtude especial da casta, do ritualismo e do 
ascetismo, e insiste na necessidade da piedade, da gentileza e da 
paciência como fatores de salvação pessoal. O budismo espalhou-se a 
partir do Sri-Lanka para o Tibet, Myanmar e a Tailândia, mas veio a 
florescer mais na China e no Japão. 

As Religiões Tradicionalistas (RT) 
Este é um nome melhor do que o animismo, visto que as RT abrangem 
mais do que apenas crenças como por exemplo nas rochas, nos rios e nas 
florestas que são habitados por espíritos. ‘Tribalismo’ é outro nome que 
lhe é dado, mas está incorreto porque as RT estão espalhadas para além 
das próprias tribos. A religião das sociedades tradicionalistas está no 
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coração das suas culturas. Controla os seus sistemas sociais, é a maior 
fonte de poder e regula as matérias relacionadas com a terra e com o 
tempo dos quais dependem a maior parte da vida para a sua 
sobrevivência.180 As RT tem muitas expressões e não podem ser 
generalizadas com facilidade, no entanto, tem elementos em comum. 
As RT são fortes no culto aos antepassados: os antepassados formam 
sempre parte da vida, e são reconhecidos quando é necessário tomar 
alguma decisão, nos rituais, nos festivais e nos sacrifícios, etc. As 
pessoas que aderem às RT concentram as suas crenças no passado 
(longínquo) em vez de no futuro (quase imediato). Os encantamentos, 
as feitiçarias, os bruxedos e os feitiços formam uma parte importante 
da vida diária dessas pessoas, e a sua fé é quase exclusivamente 
baseada no medo aos espíritos malignos, ou em estarem em posição 
desfavorável por não terem o favor dos seus antepassados. As RT são 
politeístas por natureza. 
Alguns elementos das RT podem também ser encontrados noutras 
religiões maiores, especialmente no Hinduísmo, no Budismo e no Islão 
popular, bem como nas religiões neopagãs como por exemplo nas 
reavivadas religiões germânicas e dos vikings, na Nova Era e no 
Satanismo. 

Outras Crenças 
A maior parte das pessoas que vivem em sociedades multiculturais 
encontram-se com pessoas que aderem às maiores religiões do mundo, 
mas no contexto do mundo ocidental dominante também se encontram 
outras ‘crenças’ – as quais frequentemente não gostam de ser 
classificadas como tal. Os seguidores dessas religiões precisam também 
de ser alcançados com o Evangelho. Que tipo de filosofias encontramos 
entre essas crenças? 

O Ateísmo 
Alguém disse um dia: ‘Um ateísta é alguém que acredita que não acredita 
em nada’, indicando que mesmo os ateístas acreditam em alguma coisa, 
apesar de não ser em Deus. O ateísmo coexiste com o Marxismo 
(também conhecido como socialismo ou comunismo). Afirma não existir 
nenhuma realidade além da que se pode experimentar com os cinco 
sentidos físicos. Isso exclui qualquer coisa invisível como por exemplo 

                                                      
180 Grebe e Fon, 1997:9 
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Deus, os anjos, o céu, o inferno, etc. O ateísmo é uma filosofia que está 
a decrescer, como acontece também com as RT, sob a influência do 
cristianismo e do islamismo, da Nova Era e do reavivamento das 
religiões neopagãs. 

O Pós-Modernismo 
Esta filosofia é uma reação ao ‘Modernismo’ que se desenvolveu com a 
seguinte cosmovisão: ‘Já tentamos o cristianismo. Mas não funcionou. 
Tivemos centenas de anos de guerras sangrentas entre cristãos. Não 
conseguimos resolver os nossos problemas sociais e políticos; de facto o 
cristianismo contribuiu para aumentá-los, para não dizer que foi a sua 
causa’. Acreditam que a verdade absoluta não existe e mesmo se existe 
não se consegue conhecer por meios finitos. Cada ponto de vista é 
verdade para o indivíduo que chegou a essa conclusão através das suas 
próprias experiências e circunstâncias. O que é verdade para ti não é 
necessariamente verdade para mim. Um passo mais e acaba por ser: 
acreditar na velha mentira de Satanás181 de que a divindade pode ser 
encontrada em cada pessoa. Os aderentes da religião Hindu e da Nova 
Era advogam essas mentiras e encontram audiência entre os pós-
modernistas intelectuais.182 

O Humanismo 
Os humanismos seculares ou religiosos não diferem muito em essência; 
ambos colocam o ser humano no centro do universo em vez de Deus. 
Quando a adoração a Deus é substituída pela adoração a uma criatura 
qualquer, quer sejam corpos celestes, animais, objetos materiais ou o 
próprio ser humano o resultado é a idolatria. 
As palavras chave dos humanistas são: crescimento, atualização pessoal 
e autorrealização. Ou seja, é o culto de si mesmo. A imagem do ser 
humano é positiva e o mal realmente não existe. Ser-se humano é ser-se 
autónomo e bom; as escolhas do ser humano são boas e o seu potencial 
é praticamente ilimitado. O ser humano proclama o ‘evangelho’ de 
‘nenhuns deveres, nenhuma negação, nenhumas inibições, ou nenhuns 
restringimentos; somente direitos, privilégios e oportunidades de 
mudança’.183 

                                                      
181 Génesis 3:5 
182 EMQ, Vol. 34 nº 4, pp. 396-398. Veja-se também EMQ, Vol. 35 nº 4, pp. 426-437 
183 Hesselgrave, 1984:159-160, citando Vitz: Psychology as Religion: The Cult of Self-Worship, Eerdmans, Grand 

Rapids, 1997:38 
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Alguns humanistas tem uma pequena perspetiva cristã no seu 
pensamento, que quando muito podem ser considerados de liberais, e que 
nega a maioria das crenças que mais são queridas aos evangélicos. 

Como Podemos Alcançá-los? 
Esta questão não pode ser respondida satisfatoriamente neste pequeno 
curso. Dependendo que quem queiras alcançar, precisas de decidir 
que tipo de equipamento é necessário para tal. Sempre que alguém 
pretende alcançar outra pessoa com o Evangelho fá-lo porque chegou 
à fé viva no Senhor Jesus e quer compartilhar essa bênção com outras 
pessoas. 
Mas que pessoa queres alcançar? O teu vizinho? Um membro da tua 
família? Ou recebeste a chamada do Senhor para levares a Sua 
mensagem aos confins da terra? Ou qualquer coisa no meio disto tudo? 
A tempo parcial ou a tempo inteiro? Como evangelista, missionário, ou 
como alguém que ajuda a enviar e a apoiar outros obreiros que já estão 
no campo missionário? É importante buscar a direção do Senhor nestas 
coisas e nunca ‘te estribes no teu próprio entendimento’.184 

Equipa-te 
Todos precisam aprender a dar o seu testemunho, a explicar o caminho 
da salvação e a levar os pecadores ao Senhor. Todas as igrejas precisam 
de equipar os santos para fazerem isto, ou informá-los onde podem 
encontrar cursos em que possam aprender estas coisas. 
Depois de equipados, os evangelistas precisam de sair para lá dos seus 
horizontes. O melhor para se começar a fazer isto são as viagens 
missionárias de curta duração organizadas ou por uma igreja ou por 
agências missionárias. Deve explicar-se bem o que se pretende fazer 
antes de iniciar a viagem, e depois da viagem deve fazer-se o rescaldo da 
experiência. Os líderes de tais eventos evangelísticos e missionários 
devem ter bastante experiência de liderança destas equipas. 
Quando a equipa retorna, já aconteceu uma grande mudança: um grupo 
sabe agora com certeza que não foi chamado para ser missionário e outro 
grupo acabou por sentir o seu apetite espicaçado e agora vai querer mais 
do mesmo. Alguns podem até ter recebido uma chamada do Senhor 
enquanto estavam envolvidos no campo missionário. 

                                                      
184 Provérbios 3:5-6 
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No primeiro grupo as pessoas tornam-se pessoas que enviam e apoiam. 
Compreendem o suficiente de E.M. e que tipo de obreiros se precisam, e 
assim servirão de boa ajuda orando pelos missionários, escrevendo-lhes 
eles com regularidade, suportando-os de forma prática e financiando-os. 
Os do segundo grupo devem começar a planear para irem para o campo 
como missionários. É aconselhável inscrever-se para estudarem num 
Instituto Bíblico que tenha uma forte vertente direcionada para as 
missões mundiais. Enquanto vai avançando o treinamento, os estudantes 
devem continuar a viajar até aos campos missionários para aprenderem 
e descobrirem onde o Senhor os quer levar. Depois de terminarem os 
estudos, o melhor é inscrever-se como candidato numa organização 
missionária e ser-se enviado ao campo por meio dessa organização. 

Descobre o Teu Caminho 
Não esperes até estares pronto para seres enviado para só então 
contactares as organizações missionárias. A maior parte delas ficarão 
contentes em ajudar quaisquer pessoas que estejam interessadas no E.M., 
oferecendo-lhes conselhos e funcionando como seus consultores. 
Cada religião e filosofia precisa de uma abordagem diferente para se 
compartilhar o Evangelho com os seus seguidores. Se sentires uma 
chamada para alcançar os muçulmanos deves estudar o Islão. Sentes uma 
chamada para alcançar os muçulmanos que falam turco? Então vais 
precisar de aprender a falar essa língua fluentemente. Começa a orar por 
eles diariamente, lê acerca desse povo, da sua cultura, da sua história e 
da sua política, procurando pontes que te ajudem a alcançá-los. 
Procura organizações que ministram a essas pessoas, e percebe o que têm 
para oferecer-te em termos de conhecimento, relatórios de viagens, 
eventos de evangelismo de curta duração, oportunidades ou vagas de 
emprego, etc. Assim, torna-se um perito para vires a fazer um excelente 
trabalho. Pensa, dorme, sonha, levanta-te, come, e bebe tudo o que tem a 
ver com as missões: fica impregnado com as missões. Faz disto a tua 
segunda paixão na vida, depois da paixão que deves ter pelo Senhor. 

Resumo 
Para te tornares um missionário transcultural precisas de: 

• Conhecer Jesus como teu Salvador pessoal e como o teu Senhor 
• Informar-te, orar e pedindo a direção divina 
• Dar cada passo só depois de teres consulado os líderes da tua 

igreja local 
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• Aprender a compartilhar o Senhor com outras pessoas dentro da 
tua própria cultura 

• Exercitar compaixão pelos perdidos e compartilhar o Evangelho 
com eles 

• Alargar os teus horizontes; descobrindo de forma antecipada o 
que se passa nos campos missionários 

• Tomar passos decisivos em relação aos teus objetivos  
• Ser enviado pela tua igreja local, através de uma organização 

missionária. Nesse caso deves ser treinado nas seguintes áreas: 
1. Bíblia, evangelismo e implantação de igrejas; 
2. Apologética e religiões do mundo; 
3. Comunicação transcultural e educação linguística; 
4. Ser perito em áreas práticas relevantes. 

Para os Que Enviam: 
• Informa-te 
• Ora 
• Apoia de forma prática 
• Apoia financeiramente 

PESQUISA 
Os sítios da Internet que se seguem interessar-te-ão pelo ensino e pelas 
evidências científicas acerca da fé cristã: 
https://carm.org/apologetics 
https://apologetics315.com/2009/11/recommended-apologetics-book-
directory/ 

DIVERSOS 
Livros recomendados: Veja-se a Bibliografia 
Artigos recomendados: 
Evangelical Missions Quarterly, Vol. 34 nº 4, pp. 396-398 e também 
EMQ, Vol. 35 nº 4, pp. 426-437. 
Leiam-se também os artigos do Dr. Peter Hammond acerca do Animismo 
e do Islão, veja-se http://www.frontline.org.za/ 
  

https://carm.org/apologetics
https://apologetics315.com/2009/11/recommended-apologetics-book-directory/
https://apologetics315.com/2009/11/recommended-apologetics-book-directory/
http://www.frontline.org.za/
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Tarefas: 
• Faz uma lista das tuas áreas fortes e fracas como testemunha de 

Cristo em áreas onde não podes usar o discurso como meio de 
comunicação porque ainda não dominas bem a língua local 

• Escreve uma composição sobre a cristologia (300-500 palavras) 
como base na qual constróis a tua defesa da singularidade de 
Cristo como único Salvador 

• Escolhe uma religião estrangeira ou filosofia mencionada nesta 
lição e escreve uma composição (500-1000 palavras) que 
contenha uma abordagem de como farias para alcançar os seus 
aderentes. Ou, alternativamente, descreve como alguma vez 
levaste um praticante de outra religião a Cristo (menos de 500 
palavras). 

QUESTIONÁRIO REFERENTE A ESTE CAPÍTULO 
1. Quais são os três maiores obstáculos ao E.M.? 

2. Dá três razões porque é importante que o missionário aprenda a 
língua local 

3. Quais são as cinco doutrinas mais importantes mencionadas 
nesta lição que ensinam acerca da singularidade de Cristo? 

4. Que factos particulares distinguem o cristianismo de todas as 
outras religiões e o tornam único? 

5. Define os termos ‘monoteístico’ e ‘politeístico’ 

6. Menciona três religiões monoteístas e três religiões politeístas 
(por esta ordem); menciona a característica de cada uma delas 

7. Apresenta três filosofias que foram estudadas nesta lição e 
descreve a característica de cada uma delas 

8. Menciona algumas das responsabilidades das pessoas que 
enviam missionários 

9. Descreve o caminho a seguir para te tornares um missionário 
transcultural 
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Capítulo 7 

As Pessoas Envolvidas nas Missões Mundiais 

OBJETIVO DA LIÇÃO 
É importante compreender que: 

• As igrejas e as organizações missionárias trabalham em 
conjunto, não competem nem se ignoram mutuamente 

• Os membros das igrejas de todos os grupos etários devem 
envolver-se em missões 

• A Grande Comissão foi dada a TODOS os discípulos de Cristo 
• Nesta guerra espiritual, todas as mãos disponíveis são 

necessárias 
• As tarefas de todas as pessoas envolvidas são de igual 

importância e cada grupo precisa de treinamento 
• Agências missionárias diferentes executam tarefas diversas e 

servem pessoas diferentes 
• Há uma grande necessidade de parceria entre os diferentes 

ministérios operando no Reino de Deus 

ESBOÇO DA LIÇÃO 
Os tópicos que estudaremos nesta lição são os seguintes: 

• Introdução aos Grupos Principais 
• A Solução para a Divisibilidade 

CONTEÚDO DA LIÇÃO 
No último parágrafo do Capítulo 6 abordamos o aspeto dos que 
enviam e dos que são enviados, mas muito mais pode ser dito acerca 
deste assunto. Este capítulo trata dos indivíduos e das suas igrejas 
locais, acerca dos que servem a tempo inteiro e dos chamados ‘leigos’. 
Esta lição é acerca dos jovens e dos mais velhos e acerca dos membros 
das igrejas que amam Jesus acima de todo o resto e querem ocupar-se 
com a Grande Comissão. Estuda acerca das parcerias entre as igrejas 
e as missões dentro do Corpo de Cristo. 
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Introdução aos Grupos Principais 
A ideia de que apenas os pastores têm a responsabilidade de completar a 
tarefa do E.M. não é bíblica. A Grande Comissão nunca foi dada a 
alguns, mas a todos os discípulos de Cristo. Isto inclui-nos a nós, quer 
queiramos ou não; quer isso perturbe os nossos interesses, as nossas 
carreias ou a nossa reputação. No entanto, sem ter membros da igreja 
bem motivados, finalizar o trabalho é uma ilusão. 
É GUERRA. Não é tempo de nos sentarmos para relaxar até que o Senhor 
volte, mas de prepararmos ativamente o caminho para Ele regressar 
levando o Evangelho do Reino às partes mais longínquas da terra.185 Ao 
fazermos discípulos encontraremos oposição que pode até custar a vida 
de alguns de nós. É tempo para todas as mãos disponíveis se envolverem, 
se queremos ver todas os grupos étnicos alcançados. Nem todos podem 
ir a tempo inteiro para o campo como missionários transculturais, mas os 
que não podem ir podem servir como quem os envia! 
Existem seis grupos principais no processo de enviar missionários186: a 
congregação da igreja, os que enviam, os que são enviados, os que recebem 
os missionários, os mobilizadores e as agências que enviam os missionários. 

A Congregação da Igreja 
A igreja local desempenha um papel essencial e básico no E.M. Contribui 
com orações, mão de obra e financiamento para as missões. São 
necessários o trabalho em equipa dinâmico entre as congregações de 
crentes e as agências missionárias ou qualquer outro grupo que suporta os 
enviados, porque todos buscam cumprir a Grande Comissão. 

Os Que Enviam 
Se não és um missionário ou alguém que se está a preparar para sê-lo, 
então deves tornar-te alguém que envia missionários. Desta forma deves 
capacitar as pessoas para cumprirem a sua vocação. Serás recompensado 
da mesma maneira como o será o missionário.187 Isto é fantástico, mas 
não é tão fácil como às vezes se pensa: tens de aprender como fazer um 
bom trabalho. Podes nem precisar de treinamento numa escola bíblica, 
mas para se ser alguém que envia de forma excelente requer a 

                                                      
185 Mateus 24:14 
186 Winter, Tullis e Imboden, artigo em e-mail, 1997, The Process of Mobilization 
187 1 Samuel 30:24 
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aprendizagem do que o seu ministério requer de si. Deixa-me dar-te 
algumas ideias para começar. 
A primeira coisa que mencionei anteriormente é: Mantêm-te bem 
informado. Como? Aprende acerca do que é o missionário transcultural. 
Se o missionário estiver de licença graciosa a visitar a tua igreja, convida-
o para uma refeição. Entrevista-o sobre como se encontrou com o Senhor, 
como recebeu a sua vocação missionária, como foi treinado, aonde viajou, 
com que organizações trabalhou, que idioma teve de aprender, etc. Se não 
conseguires encontrar um missionário, começa a corresponder-te com um 
que esteja no campo missionário. Pede-lhe que te envie o seu Boletim de 
Notícias e promete orar por ele, cumprindo a promessa que lhe fizeste. 
Pede que te dê informações acerca das atividades da agência missionária à 
qual está ligado. Isto aumentará a tua compreensão e alargará os teus 
horizontes acerca das missões. 
Pede a agências missionárias que te enviem as suas revistas; lê-as, para 
compreenderes como são as missões no seu dia-a-dia, o que acontece nos 
fins-de-semana, durante várias semanas, as conferências que se vão 
sucedendo, etc. Participa nessas conferências e aprende mais. 
Encontrarás mais organizações, mais ministérios e mais recursos donde 
poderás continuar a aprender. O universo das missões é enorme; assim, 
é necessário tempo e motivação para se conhecer bem. Lê livros 
relevantes acerca do teu missionário e o país ou grupo étnico no qual 
estás interessado, etc. As possibilidades são ilimitadas. 
A segunda coisa que mencionei foi: oração. Porque é a segunda e não a 
primeira? Porque a oração inteligente é bem informada, e sabe: como, de 
onde, e pelo que orar. A oração muda as circunstâncias e as pessoas. E 
melhor do que a própria oração, é reunir um grupo de pessoas para orar 
regularmente por missionários, países, grupos étnicos não alcançados, 
etc. Note-se como o Rei David tinha 30 homens fortes à sua volta.188 
Porque não estabelecer um grupo de guerreiros de oração ao redor de 
cada missionário? Permita-se-lhes orar pelos seus missionários 
diariamente. Nenhum missionário que tenha esse tipo de apoio será 
derrotado facilmente! 
A terceira coisa a fazer é o Apoio Prático. Este tipo de apoio pode ser de 
várias formas; por exemplo, cria um grupo de apoio missionário na tua 

                                                      
188 1 Crónicas 11:10-47 
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igreja, convoca reuniões nas quais a oração seja o objetivo central e o 
tipo de ajuda prática seja discutido. Delega os demais aspetos a outros 
membros que estejam a participar: os assuntos de caráter financeiro, os 
boletins de notícias, a coordenação da oração, etc. Como escreve Pirolo, 
para cada soldado que está na frente da guerra são necessários outros 
nove para apoiá-lo.189 Ele menciona outros aspetos importantes como a 
moral, a logística, o financiamento, a oração, a comunicação, e o suporte 
da reentrada. Os missionários precisam de encorajamento, de ajuda para 
comprar e enviar materiais, e de receber chamadas telefónicas, emails e 
mensagens nas redes sociais. Depois, quando regressam, continuam a 
precisar de ajuda. Pergunta-lhe como o podes ajudar. 
Por fim, mas sem que isto seja de menor importância: o Apoio 
Financeiro. Ao te informares bem, ao orares e te envolveres em 
aspetos práticos, as necessidades dos missionários tornam-se mais 
evidentes, e assim os que enviam o missionário para o campo ficam 
motivados para se envolverem também com o seu apoio financeiro. 
Os missionários têm as mesmas necessidades de todas as outras 
pessoas. Sem apoio nestas áreas, acabam por estar demasiadamente 
concentrados com outras preocupações e não com o ministério para o 
qual foram chamados. Os custos do ministério podem variar; assim, 
pergunta ao teu missionário quais são as suas necessidades. Alguns 
talvez não falem muito acerca das suas necessidades, mas a maior 
parte deles tem permissão para falar abertamente respondendo 
honestamente às perguntas que lhe são dirigidas. 

Os Que São Enviados 
Os que são enviados devem pedir conselho. Há duas coisas que devem 
estar na primeira linha: o relacionamento vital com o Senhor Jesus e a 
atitude obediente de coração. Sem estas coisas perder-se-ão os 
instrumentos de navegação para a direção quanto aos caminhos a optar na 
tua vida. A seguir estão algumas formas que o Senhor normalmente usa 
para guiar os Seus filhos: 

• Um livro cristão 
• Profecias na tua igreja local – que devem ser provadas por ti e pela 

liderança da tua igreja 
• O teu próprio tempo devocional: a leitura da Bíblia e a oração 

                                                      
189 Pirolo, 1991, Prefácio (edição em holandês) 
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• Certas circunstâncias e mesmo fracassos aparentes 
• Confirmações práticas, como por exemplo receber fundos ou 

convites 
• Experimentar paz interior acerca de uma decisão 
• Alguns dos Seus filhos que são usados pelo Senhor para falar à tua vida 
• Um sonho – mas tem cuidado. Prova esse sonho pedindo a 

confirmação do Senhor 
• A voz suave do Espírito Santo a falar ao teu coração 

Há dois tipos de vento que tentam afastar-te do caminho certo: o primeiro 
é a nossa fantasia ou pensar que está tudo bem; e o segundo é Satanás. 
Devemos pedir sempre ao Senhor que nos dê o dom de discernir os 
espíritos.190 Quanto a este assunto é relevante o livro de Mumford.191 
O último aspeto que deve ser abordado acerca dos missionários 
transculturais é o treinamento. Um entre cada seis missionários abandona 
o campo antes de chegar ao fim do seu primeiro tempo de serviço. Uma 
das razões para isso é a falta de treinamento adequado. Aqui é também 
importante estudar o tópico do atrito missionário.192 
Não é difícil desenhar um currículo impressionante para futuros 
missionários, mas será que o que lhes estamos a ensinar é relevante para 
as suas tarefas futuras? Os estudantes de missões devem estar enraizados 
na Palavra de Deus, ser capazes de evangelizar, fazer discípulos capazes 
de por sua vez fazerem também outros discípulos, e implantar igrejas. 
Quem deseja ser tão bem-sucedido como Paulo, deve: usar a sua vida e a 
sua deontologia ministerial (que é o conjunto dos deveres profissionais), e 
mesmo desconsiderando as suas próprias tradições ou hábitos do seu 
passado!193 
Os missionários devem saber como defender a sua fé ao falarem com 
pessoas que pensam de maneira diferente, e devem ter um conhecimento 
sólido das religiões e das filosofias das pessoas que procura alcançar. 
Adicionalmente, precisam que ter um conhecimento amplo da cultura 
recetora e da língua. Assim, precisam de um treinamento aprofundado 
sobre o assunto. 

                                                      
190 1 Coríntios 12:10 
191 Mumford, Take Another Look at Guidance, 1975 
192 Taylor, ed., Too Valuable to Lose: Exploring Causes and Cures of Missionary Attrition, 1997. Este livro foi 

estudado em EMQ, vol. 34 nº 2, pp. 226-227 
193 Aqui recomendo o meu livro (veja-se a Bibliografia) Van ‘t Slot, 2015a:45-96  
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O treinamento em aspetos práticos é também fundamental. Com 
frequência há países que não são acessíveis aos missionários e só 
conseguem receber vistos de entrada baseados na sua proficiência em 
alguma área. Além disso, muitos obreiros oriundos de países do Terceiro 
Mundo tiveram de deixar os seus campos missionários quando as 
promessas de apoio não se concretizaram. É muito mais inteligente 
aprender algum ofício ou profissão que os ajude a suportar-se a si 
mesmos como por exemplo, mecânicos de automóveis, construção civil, 
agricultura, cuidados de saúde, professorado, criadores de gado ou de 
aves, etc. O próprio apóstolo Paulo tinha um ofício secular, trabalhando 
como fazedor de tendas!194 

Os Que Dão as Boas-Vindas e os Mobilizadores 
Cada crente deve estar envolvido em missões mundiais de uma ou de 
outra forma. Nos nossos dias quando se recebe quantidades enormes de 
imigrantes nos nossos países, os campos missionários estão à nossa 
porta. Os que recebem as pessoas que chegam ao nosso país como 
imigrantes vindos de outros países são chamados de crentes que dão as 
boas-vindas. Mas de igual importância são os mobilizadores. Quer 
trabalhem na igreja local, na cidade, numa determinada região ou num 
país inteiro os mobilizadores são canais de recursos, de treinamento e 
visionários das missões mundiais para a igreja local. Prestar pouca 
atenção ao apoio disponibilizado pelos mobilizadores é comprometer 
seriamente outras funções na área das missões. 

Agências de Envio Missionário195 
Há vários tipos de agências de envio missionário. Tem diferentes 
propósitos, operam de diversas maneiras, e centram-se em variados 
aspetos do ministério. Como consequência, precisam de obreiros com 
talentos diferenciados. Nem todas as agências aceitam qualquer tipo de 
pessoa e por isso os obreiros precisam de procurar em qual delas se 
encaixam melhor. A seguir apresentamos uma reflexão sobre o artigo de 
Winter que serve como guião para enquadrar obreiros e agências 
missionárias. 

                                                      
194 Veja-se por exemplo: Atos 18:2; 1 Tessalonicenses 2:9 
195 Winter, ed., ‘Six Spheres of Mission Overseas’, Mission Frontiers, Março/Abril 1998:16-24 & 40-45, sumário 

meu 
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 1. As Agências de Missões 
As missões padronizadas são agências que vão a qualquer parte e fazem o 
que é necessário ser feito. A sua especialidade é o evangelismo e a 
implantação de igrejas. Estas agências são normalmente as mais antigas, 
quer de caráter denominacional ou interdenominacional. Alguns exemplos 
deste tipo de agências são a WEC e a SIM. São bastante abrangentes nas 
suas áreas de ação: evangelizam os não alcançados, ministram às 
necessidades sociais e humanas, discipulam os crentes das igrejas, e 
equipam os crentes para o cumprimento da comissão dada por Cristo. 
Devido ao facto das suas atividades serem bastante abrangentes, correm o 
risco de perder o foco e de assim desvirtuarem a visão. Nos 
relacionamentos entre a igreja e a missão deve desenvolver-se a 
interdependência. 

2. As Missões vocacionadas para providenciar serviços 
Estas missões dão apoio técnico a outras agências e às igrejas nacionais. 
Alguns exemplos deste tipo de missões são a MAF, GRN, WBT e outras. 
Tem frequentemente uma atitude de prestação de serviço às pessoas, 
ministrando às suas necessidades e aos aspetos de identificação cultural. 
São compostas por profissionais que operam nos ramos em que são 
especialistas como por exemplo os tradutores da Bíblia. Porque o seu foco 
é servir outras agências, os seus laços às igrejas locais são por vezes fracos. 
Também há a tendência de esses especialistas se tornarem mais orientados 
para os negócios do que para a missão.  

3. As Missões de Ajuda e de Desenvolvimento 
Este tipo de missões lida com as necessidades físicas das pessoas no 
terreno, por meio de, ou sem relacionamento com outras agências. Alguns 
exemplos são as seguintes organizações cristãs: a World Vision, World 
Concern, Food for the Hungry e a Samaritans Purse. Estas organizações 
são normalmente parceiras das igrejas e de outras agências, porque não 
pretendem apenas suprir as necessidades físicas das pessoas, mas 
providenciar à pessoa como um todo. A sua frustração acontece quando 
tem de ministrar em áreas onde o Evangelho não é bem-vindo, e assim só 
podem ministrar às necessidades físicas. 
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4. As Missões de Curta-Duração (CD) 
Neste caso o missionário vai, vê como são as coisas no terreno, aprende 
um pouco acerca da cultura local, evangeliza e experimenta trabalho em 
equipa, amadurece e possivelmente é ‘apanhado’ para se envolver 
definitivamente com as missões mundiais. Exemplos neste caso são a OM 
(Operação Mobilização) e a YWAM (Jovens Com Uma Missão). Estas 
organizações não dependem necessariamente de trabalhos prévios ou 
existentes. As missões do tipo CD frequentemente estimulam pessoas no 
local a darem passos de fé e a agirem, e muitos trabalhos missionários 
existentes tiveram o seu início através dos seus esforços. A desvantagem é 
que os membros são muitas vezes imaturos, sem disciplina pessoal e sem 
responsabilidade e compromisso. 

5. As Missões por Endógenas 
Outro nome pode ser: ‘Missões Por Missionários Nativos’. Estas ajudam 
os líderes nacionais que falam a língua local e que, portanto, ‘não 
desperdiçam dinheiro com missionários americanos caros que nunca 
fizeram missões de forma acertada e que são sempre considerados como 
estranhos pelos habitantes locais por serem estrangeiros’. Alguns 
exemplos deste tipo de organização são: a Gospel for Asia, a Christian Aid 
Mission e a Partners International. Este tipo de organizações missionárias 
depende dos crentes locais. Enviam dinheiro, não missionários. As 
agências tradicionais procuram por sua vez angariar obreiros que não 
precisam de financiamento estrangeiro, mas que serão suportados pelo seu 
próprio povo. 
Há aqui várias desvantagens: o suporte financeiro de nacionais pode criar 
uma dependência doentia. A prestação de contas nesse caso também é 
difícil. Os obreiros locais consideram o seu trabalho missionário como um 
emprego, no cumprimento da visão de outros, em vez de serem os donos 
da sua própria visão. A Bíblia diz que o profeta não é honrado na sua 
própria terra e, portanto, as portas do Evangelho não se lhe abrem com 
facilidade pelos da sua própria nação mais do que aconteceria a um 
ocidental. Neste caso parece que os gastos económicos com a ‘missão 
endógena’ acabam por ser mais importantes do que o ensino bíblico. 

6. Missões Diretas da Congregação (MDC) 
Neste tipo de missões (normalmente orientadas por mega igrejas 
carismáticas) alguns membros vão e ministram de acordo com o seu 



 100 
 
 

próprio caráter eclesiástico, sem estarem limitadas por regulamentos de 
outros. Gostam de estabelecer programas missionários sem terem de 
depender de qualquer tipo de ministérios acima mencionados. Sim, há 
um alto grau de propriedade e envolvimento pessoal, e muitas pessoas 
podem envolver-se dessa maneira. Mas as MDC carecem de grande parte 
dos conhecimentos e da experiência das organizações missionárias. As 
organizações missionárias de curta duração são frequentemente culpadas 
pelo amadorismo, mas as MDC são às vezes piores. 

A Solução Para o Divisionismo 
Há muito tempo que a triste opinião prevalente tem sido de que tanto as 
organizações missionárias como as igrejas conseguem fazer a obra de 
Deus sozinhas sem precisar da ajuda de outras. Tem havido muita 
competição e inveja. Os diretores das organizações missionárias, os 
líderes das igrejas e o seu pessoal às vezes têm sido bastante bem-
sucedidos a construir os seus pequenos impérios, mais do que a envolver-
se na formação do Reino de Deus na Terra. Posteriormente, a sua honra 
torna-se mais importante do que a honra do próprio Deus. 
Outros erros são também cometidos; há pessoas que são magoadas no 
campo missionário e assim desperdiçam-se recursos, esforços e tempo, 
porque os responsáveis estão sempre a reinventar os métodos de trabalho. 
Como consequência, há pessoas que podiam ter sido alcançadas com o 
Evangelho, mas acabaram por perder-se. Os resultados das missões 
mundiais são menores do que poderiam ser, se apenas as organizações 
missionárias e as igrejas conseguissem perceber quem é o seu inimigo 
comum e trabalhassem juntamente pela Causa, estabelecendo o Reino de 
Deus em vez dos seus reinos. 

Parcerias Estratégicas do Reino 
O antigo líder dos Interdev (atualmente a VisionSynergy) afirma: ‘Se 
tentarmos testemunhar de Cristo efetivamente, não faz mais sentido que o 
povo de Deus trabalhe justo para compartilhar o amor de Cristo do que 
cada qual o faça sozinho? Tanto nas Sagradas Escrituras como na 
experiência do mundo dos negócios a tendência é a de colaborar, e mesmo 
o senso comum nos aponta nessa direção: a parceria. As agências 
missionárias de renome e as igrejas já não questionam se devem fazer 
parcerias, agora procuram descobrir como fazer parcerias de maneira mais 
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eficaz’.196 A parceria tem a ver com a inclusão e não com a exclusividade, 
e a cooperação é melhor do que a competição! 
A história das missões entre 1989 e 1999 mostra excelentes exemplos de 
tais parcerias. Na Mongólia havia 3 crentes apenas em 1989. Entretanto, a 
Interdev organizou uma parceria nos próximos sete anos que consistiu no 
esforço conjunto de 35 agências, representando mais de 150 obreiros. Essa 
parceria resultou na implantação de 30 igrejas mongóis que se reúnem 
semanalmente, tendo agora cerca de 3500 crentes batizados.197 Nenhuma 
igreja ou organização missionária poderia ter alcançado tais resultados 
sozinha. 
Depois de a Cortina de Ferro ter sido derrubada em 1989 houve uma 
parceria na Albânia em 1991 a que chamaram de Projeto Incentivo da 
Albânia, no qual membros de mais de 70 agências cooperaram. Assim, 
foram implantadas igrejas em toda a Albânia. Foram enviados 
missionários até chegar a um valor equivalente de 1 missionário para 
6000 albaneses: comparativamente, mais do que em qualquer outro país 
da Europa de Leste. Muitas instituições foram estabelecidas, como por 
exemplo uma escola para filhos dos missionários, uma Escola Bíblica e 
uma Sociedade Bíblica. Somente os esforços de cooperação é que 
tornaram possíveis estes resultados.198 

Todo-o-Mundo 
As áreas do mundo onde se encontra uma igreja estabelecida ou emergente 
compõem cerca 59% da população mundial. As áreas não-alcançadas que 
não têm igreja reprodutora, viável e liderada nacionalmente compõe o 
resto, 41% ou seja, cerca de 3,1 biliões de pessoas. Consequentemente, 
somente uma parceria em união trarão a solução para este problema. A 
pergunta que se coloca é: mas Jesus não disse isso já?199 

A Cada 10 Pessoas na Terra 
Em cada 10 pessoas na Terra há um seguidor de Cristo empenhado, 2 crentes 
nominais, 3 que já ouviram o Evangelho, mas que não responderam e 4 que 
praticamente ainda não têm acesso ao Evangelho. Ou seja, é preciso dar a estes 
a prioridade para lhes dar uma primeira oportunidade!200 Às vezes as pessoas 

                                                      
196 Butler, The Power of Partnership, 1998:5,6 
197 Addicott, W.E., LCWE Revista, nº76, outubro 1996:10 
198 Ibid, Tunehag, p. 7 
199 João 17:21-23 
200 Compare-se com www.joshua.net 

http://www.joshua.net/
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dizem: ‘Não deveríamos alcançar primeiro as pessoas na nossa rua, na nossa 
cidade ou no nosso país inteiro? Afinal, há necessidades mesmo à nossa porta!’ 
É claro que a nossa Jerusalém e a nossa Judeia não devem ser negligenciadas, 
no entanto, se quisermos estender o Reino de Deus até aonde ainda não foi 
pregado devemos primeiro olhar para as áreas onde o Evangelho ainda não está 
sequer disponível. Ou seja, existem 4 pessoas em cada dez no mundo que ainda 
não tiveram uma única oportunidade de ouvir o Evangelho! 

PESQUISA 
Os vídeos abaixo dar-te-ão duas ótimas mensagens de Patrick Johnson 
que te motivarão acerca das missões: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ud1hUBUrRxA  
https://www.youtube.com/watch?v=MkpwA5boa_o 

 Veja-se também: http://visionsynergy.net/about-us/ 

DIVERSOS 
Livros recomendados: Veja-se a Bibliografia 
Artigos recomendados: 
Evangelical Missions Quarterly, Vol. 34 nº 2, pp. 226, 227 (uma revisão 
de ‘Too valuable to Lose’) 
Addicott, Tunehag, ‘W.E.’, in LCWE magazine, nº 76, outubro 1996:10,7 
Winter, Tullis & Imboden, artigo anedotal por e-mail, 1997, The Process 
of Mobilization 
Winter, ed., ‘Six Spheres of Mission Overseas’, in Mission Frontiers, 
março/abril 1998:16-24 e 40-45 
Tarefas: 

• Se já trabalhaste numa organização missionária, descreve qual 
das seis categorias mencionadas é a que melhor se ajusta a essa 
organização e por quê. Se nunca trabalhaste com uma 
organização missionária descreve uma categoria relacionada 
com alguma organização missionária que conheças. 

• Faz uma análise sobre a tua igreja local, escrevendo sobre quem são os 
missionários enviados e quais são as estruturas que tratam do envio dos 
missionários (como por exemplo, o nome do departamento 

https://www.youtube.com/watch?v=Ud1hUBUrRxA
https://www.youtube.com/watch?v=MkpwA5boa_o
http://visionsynergy.net/about-us/
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relacionado com as missões, os comités responsáveis) que dão apoio 
aos missionários. No entanto, não menciones nomes; basta usar termos 
como ‘missionário A ou B’. Inclui os mobilizadores e quem são os que 
receberam esses missionários, caso consigas encontrar algum deles na 
tua igreja local. 

• Entrevista um missionário e descobre a estrutura que o enviou: é 
uma igreja e / ou uma agência? Esse missionário foi ajudado por 
um grupo de crentes particulares? O missionário é assalariado ou 
é financiado por amigos? Faz ainda qualquer outra pergunta que 
consideres relevante para a tua entrevista. 

QUESTIONÁRIO REFERENTE A ESTE CAPÍTULO 
1. Apresenta cinco ideias sobre como te podes informar bem acerca 

das missões mundiais, como alguém que envia ou como futuro 
missionário. 

2. Menciona dez ideias relevantes sobre como orar por um casal de 
missionários transculturais teus amigos que já estão a trabalhar 
no campo missionário. 

3. Qual foi a estratégia proposta pelo autor deste livro para se orar 
apoiando os missionários? Menciona também a referência das 
Escrituras que é fornecida neste livro acerca disso. 

4. Menciona cinco formas de apoiar um missionário além da oração 
5. Menciona cinco maneira pelas quais podes receber a direção do 

Senhor, de preferência alguma que já experimentaste 
6. Menciona as sete áreas mais importantes em que os futuros 

missionários devem ser treinados, bem como três possíveis 
habilidades práticas 

7. De acordo com Winter, quais são os principais intervenientes no 
processo do envio de um missionário? 

8. Quais os seis tipos diferentes de ministério foram mencionados 
neste capítulo? 

9. No exercício prático das missões, que problema causou 
sobreposição no esforço e desperdício de recursos? 

10. O que precisa ser desenvolvido para impedir que o problema 
referido na pergunta anterior volte a acontecer?  
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Capítulo 8 

As Agências Envolvidas nas Missões 
Mundiais: Quem Faz o Quê e Aonde? 

OBJETIVO DA LIÇÃO 
Nesta lição aprenderás o seguinte: 

• Para que as igrejas e agências trabalhem em conjunto é 
necessário que se encontrem 

• Os grupos étnicos não alcançados e os pouco alcançados deviam 
ter missões prioritárias relativamente a outros povos 

• A adoção de um grupo étnico não alcançado tem um valor 
estratégico muito elevado para o Reino de Deus 

• Os argumentos para não nos envolvermos com as missões 
mundiais não devem ser levados a sério e as ciladas devem ser 
evitadas 

• Existe muita informação relacionada com as missões à 
disposição de quem a busca 

ESBOÇO DA LIÇÃO 
Os assuntos que serão estudados nesta lição são os seguintes: 

• Adota um Povo 
• Argumentos para NÃO nos Envolvermos com Missões 
• O Modelo de Reintegração de Johnstone 
• Como Evitar Enganos Comuns 
• Alguns Recursos Disponíveis 

CONTEÚDO DA LIÇÃO 
Neste capítulo exploraremos como começar a evangelizar um grupo 
étnico não alcançado. Depois apresenta-se alguma informação que 
ajudará as igrejas a se relacionarem com organizações que lhes podem 
dar assistência especializada e informações importantes. 
Também se abordam razões porque algumas pessoas ou igrejas não 
se querem envolver com missões. Serão consideradas três destas 
razões e também aprenderemos como evitar três dos enganos mais 
comuns relacionados com o envolvimento nas missões. 
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Devemos concentrar-nos em alcançar os não alcançados. Aqueles que 
nunca ouviram o Evangelho devem ter prioridade sobre todos os 
outros povos. Uma possibilidade é adotarmos um grupo étnico 
específico. 

Adota Um Povo 
Adicionalmente ao que já se disse acerca da necessidade de parcerias 
no Corpo de Cristo, gostaria de adicionar o conceito de se adotar os 
grupos étnicos não-alcançados e os pouco-alcançados. Muitas igrejas 
e agências missionárias estão a trabalhar com o objetivo de 
evangelizar esses povos. No entanto, a maior parte dos esforços são 
realizados de forma isolada, sem colaboração. Há cerca de 1000 
igrejas evangélicas no mundo para cada grupo étnico. Imagine-se que 
efeitos teríamos se trabalhassem em conjunto para a evangelização 
desses povos. Assumamos que em média cada igreja dessas tem 100 
membros. O que cada uma poderia fazer com um pouco de esforço de 
cada membro? Seguem-se alguns cálculos imaginativos: 

Oração 
1000 Igrejas (e porque deviam ser apenas evangélicas?) cada uma com 
100 membros somariam 100000 no total, poderiam orar um minuto por 
dia por um grupo étnico não alcançado e seriam 100000 minutos de 
oração (= mais de 1660 horas, ou cerca de 10 semanas de dias completos 
de 24 horas de oração saturada cada dia). Não demoraria muito tempo 
até que esse povo estaria maduro para aceitar Cristo! 

Donativos 
Agora, se todos os 100000 membros destas 1000 igrejas começassem 
a estabelecer estratégias para alcançar apenas um dos grupos étnicos 
não alcançados, doariam 1% do seu salário por mês para este 
propósito, angariariam 100,000% do salário médio, ou seja, 1000 
salários médios em cada mês. Este dinheiro daria para enviar 1000 
famílias missionárias para os povos culturalmente mais próximos, 
mas não alcançados (ou seja, para o mesmo grupo étnico)! 
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Pesquisa 
Bem, talvez seja muito 1000 missionários para um grupo étnico, mas 
se olharmos para todas as tarefas de suporte que seriam necessárias 
para que esse alcance evangelístico fosse bem-sucedido precisaríamos 
pelo menos de uma equipa de 20 pessoas que se dedicassem à 
pesquisa. Esses pesquisadores deviam determinar com exatidão quais 
são as necessidades prementes da população a ser alcançada, como 
por exemplo, espiritualmente, psicologicamente, e fisicamente nas 
áreas dos cuidados de saúde, da produção alimentar e das 
infraestruturas, etc. 

Desenvolvimento Comunitário 
Depois, mais umas 100 pessoas teriam de ocupar-se com o 
desenvolvimento comunitário nesse grupo étnico, baseado nas 
informações fornecidas pelo grupo de pesquisadores. Poderiam por 
exemplo instalar bombas hidráulicas para fornecimento de água, 
melhorar os processos de agricultura, aconselhar acerca da criação de 
animais, da florestação, da construção de casas para os desprovidos, 
aumentar o recurso à educação, estabelecer centros para mulheres a 
viver sem marido e crianças abandonadas, fornecer treinamento 
profissional e aprendizagem técnica relacionado com atividades de 
serviço e artes, etc. Ou seja, fazer qualquer coisa que fosse necessária 
para minimizar as necessidades básicas do grupo étnico adotado. 

Centros de Contacto Social 
Outras 100 pessoas ocupar-se-iam com a facilitação do (pré)evangelismo 
estabelecendo cafés-bar e clubes de desportos para os jovens, atividades 
para as crianças, centros de aconselhamento e de acompanhamento aos 
idosos e aos portadores de deficiência, e ainda com o estabelecimento de 
empresas para a criação de empregos e a provisão de transportes a preços 
módicos para toda a sociedade local. Nenhum destes projetos deveriam 
ser um fim em si mesmos, mas todos participariam no objetivo principal 
que era o de compartilhar o Evangelho depois de terem sido 
estabelecidos os relacionamentos. 
Desta forma, podemos fantasiar e sonhar durante muito tempo. Ainda 
assim o facto persiste, e é que muito mais pode ser feito para que os 
discípulos de Cristo se unam e trabalhem juntos para alcançar os 
grupos étnicos não alcançados. Jesus disse que os Seus discípulos 
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serão reconhecidos pelo seu amor mútuo e pela unidade que 
demonstram entre si e relativamente ao mundo.201 Mas como é que 
isto poderia ser feito de melhor maneira? A seguir apresentam-se 
algumas ideias: 

Utilizando as Estruturas Existentes 
A ideia mais funcional seria a de se utilizar as estruturas 
denominacionais já existentes. Todas essas denominações contam já 
com muitas igrejas afiliadas, por vezes com centenas de milhares de 
membros. Se as lideranças das denominações se interessassem por 
estruturar programas das missões mundiais de acordo com as linhas 
de pensamento atrás expostas, o impacto sobre os seus grupos étnicos 
alvo seria enorme. As agências que enviam missionários podem 
fornecer perícia, experiência, conselho e por vezes também facilitação 
dentro do próprio país alvo. Podem ainda fornecer modelos de 
parceria entre agentes envolvidos. 

O Fim da Competição 
Como disse o apóstolo Paulo, ‘Sempre foi a minha ambição pregar 
Cristo aonde ainda não é conhecido, para que eu não edifique sobre 
os fundamentos que outro estabeleceu’.202 Infelizmente, poucos 
partilham da ambição de Paulo; mas para os que o fazem, existem 
inúmeras oportunidades. Ainda existem muitos grupos étnicos não 
alcançados. É claro que esses grupos não são os mais fáceis de 
alcançar, mas até quando estaremos satisfeitos por alcançar os grupos 
‘fáceis’ que já foram alcançados? 
Se não sabes por onde começar, deves perceber que não deves 
reinventar nada acerca de missões; outros já abriram o caminho antes 
de ti. Dez minutos de pesquisa na Internet podem ajudar-te a decidires 
qual o caminho a seguir. Verifica os seguintes 2 sítios da Internet: 
https://www.globaladoptapeoplecampaign.org/what-we-do.html  
http://www.adoptapeople.net/THEGLOBALPLAN/tabid/128/Defaul
t.aspx 
  

                                                      
201 João 13:35; 17:23 
202 Romanos 15:20 

https://www.globaladoptapeoplecampaign.org/what-we-do.html
http://www.adoptapeople.net/THEGLOBALPLAN/tabid/128/Default.aspx
http://www.adoptapeople.net/THEGLOBALPLAN/tabid/128/Default.aspx
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Argumentos para NÃO nos Envolvermos com Missões 
A batalha para expandir o Reino de Deus faz parte da guerra 
espiritual. Satanás tem táticas subtis para manter a Igreja longe do 
cumprimento da Grande Comissão. Ele injeta ideias e conceitos 
errados profundamente enraizados na forma de pensar dos povos. 
Deixa-me compartilhar três desses conceitos: 

‘Deus Pode Fazer a Sua Obra Sem a Nossa Ajuda’ 
Foi o que os colegas de William Carey lhe disseram depois de os 
tentar incentivar sobre missões mundiais no século XVIII na 
Inglaterra. No entanto, note-se que a Grande Comissão foi dada a toda 
a igreja para partilhar todo o Evangelho com o mundo inteiro.203 
Portanto, nenhuma igreja está isenta nem nenhum crente em 
particular, porque Deus tem um plano para todos os Seus.204 Sim, 
Deus é capaz de fazer a Sua obra sem depender de nós, mas a história 
mostra que Ele escolheu não fazer dessa maneira! Guiadas pelo 
Espírito Santo, muitas pessoas tem difundido o Evangelho desde os 
tempos dos primeiros apóstolos. Ou seja, Deus não mudou a Sua 
maneira de operar! 

‘Estamos Demasiado Ocupados na Igreja’ 
Ouvimos dizer isto muitas vezes em igrejas que estão a operar em 
modo de sobrevivência. Podemos encontrar nelas inúmeros 
problemas: pecado, doença, falta de pessoal, falta de dinheiro e falta 
de interesse. Esta é uma forma que o diabo usa para impedir as igrejas 
de participar nas missões mundiais. Mas porque tais igrejas estão a 
operar em modo de sobrevivência? Será porque as missões mundiais 
não são a sua prioridade? Será essa a própria razão porque estão a 
enfrentar esses problemas? Se pelo menos uma parte da Igreja se 
juntasse, orasse, e assumisse como sua responsabilidade o terem 
adotado prioridades erradas. Se pedissem perdão a Deus, 
estabelecendo objetivos para se envolverem com programas das 
missões mundiais e determinassem realizá-los; certamente surgiria a 
cura para os seus problemas.205 A fé é necessária para se crer nela e 
depois esforçar-se para realizar o objetivo pretendido. 

                                                      
203 Mateus 28:18-20; Atos 1:8 
204 Efésios 2:10. 
205 Veja-se por exemplo: 2 Crónicas 7:14 
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‘Não Devíamos Deixar a Tarefa Para as Sociedades 
Missionárias?’ 

Esta afirmação mostra a desarticulação entre as igrejas, as sociedades 
missionárias e as instituições de treinamento. Este pensamento está 
baseado em qualquer de duas suposições erradas; ou seja, que a igreja 
não tem o conhecimento necessário nem as pessoas dotadas para 
realizar a tarefa, ou que somente as organizações missionárias é que 
têm toda a experiência e peritos para materializá-la. As igrejas e as 
organizações missionárias deviam ser parceiras de igual importância, 
contribuindo com o melhor que têm, respeitando e apreciando as 
potencialidades de cada parte bem como o reconhecimento das 
fraquezas mútuas. Nem uma nem outra é capaz de realizar a tarefa das 
missões mundiais por si só, e nenhuma tentativa em separado poderá 
recolher a Ceara completamente. As igrejas, as sociedades 
missionárias, e as instituições de treinamento de missionários deviam 
integrar-se como argumenta Johnstone:206 
O Modelo de Reintegração de Johnstone 
Johnstone argumenta a favor do afastamento do modelo de 
desintegração histórica (modelo A) para o modelo de integração 
bíblico por meio de parcerias (modelo B). 

 
Jesus trabalhava desta maneira. Como Mestre, Ele liderava a ‘Escola 
Bíblica’ onde estudavam os Seus discípulos;207 Ele participava na vida 

                                                      
206 Johnstone, 1998:149-210 
207 Mateus 5-7 
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das sinagogas juntamente com os Seus discípulos; e, ao enviá-los, Ele 
tornou-Se também a ‘agência missionária’ a que estavam 
associados.208 

Como Evitar Armadilhas Comuns 
Estamos gratos pela crescente tomada de consciência acerca de 
missões entre imensas igrejas. A Igreja ocupa uma posição central 
relativamente ao E.M. Mas as igrejas que não se reveem em nenhum 
dos argumentos acima podem também estar a operar de acordo com 
erros de pensamento desastrosos. ‘Boas ideias’ podem arruinar a 
efetivação do Reino de Deus em vez de estabelecê-lo. Notem-se os 
seguintes exemplos: 

‘Qualquer Pessoa Pode Fazer Missões’ 
Há pessoas que pensam não serem necessários muitos anos de 
treinamento missionário, que o trabalho missionário de longa duração 
é igual aos esforços evangelísticos de pequena duração, e já que os 
que se envolvem em esforços evangelísticos de pequena duração não 
precisam de treinamento, assumem que o mesmo princípio se aplica 
aos missionários de carreira. Alguns pensam que quando um pastor 
falha, ainda pode tornar-se um missionário – como se o campo 
missionário fosse uma lixeira para onde se atiram os ministros de 
Deus não bem-sucedidos! 
Não, nem todos os crentes podem ser missionários. Somente aqueles 
que são: a) dotados, chamados e equipados por Deus; b) que tem uma 
atitude de coração certa relativamente ao seu ministério; c) que sabem 
como perseverar através das circunstâncias difíceis; e d) que são bem 
treinados de acordo com as exigências do seu trabalho. Somente esses 
acabarão por ser missionários interculturais bem-sucedidos. 

‘Conseguimos Fazer a Obra do Senhor Sozinhos’ 
Pessoas com uma atitude de autoconfiança desmedida relativamente 
às suas igrejas locais ou a denominações como se fossem uma 
instituição completamente autossuficiente em si mesma, adotam este 
ponto de vista. Não gostam de saber quem mais está envolvido em 
missões. Subestimam o conhecimento dos outros e a sua própria falta 
dele; não são capazes de inventar parcerias de desenvolvimento, nem 

                                                      
208 Mateus 10 



 111 
 
 

de valorizar devidamente o treinamento missionário. Pensam que o 
serviço nas suas igrejas os prepara para tudo. Como é que acontece? 
As razões para esta atitude estão muitas vezes enraizadas no 
exclusivismo denominacional: Somente ‘nós’ é que temos a verdade 
‘absoluta, em doutrina, em milagres’, etc. Normalmente não são 
membros de nenhuma organização como por exemplo as Alianças de 
Missões Evangélicas, porque afinal não gostam de pagar as propinas 
de membro, de preencher os formulários, nem de submeter-se aos 
procedimentos das organizações missionárias – e por isso não se 
filiam. A maior parte dos campos missionários sabem como esses 
ministérios são nocivos, principalmente pela sua falta de 
conhecimento do campo e porque lhes falta sensibilidade cultural. 

‘Vamos Apoiar os Nativos’ 
Porque fazê-lo? Porque ‘Conhecem a língua e a cultura, podem ser 
mais rapidamente eficazes no ministério e custam uma fração do que 
teríamos de pagar por um missionário do ocidente’. Por outras 
palavras: ‘Vamos enviar dinheiro em vez de missionários’. Pode 
parecer uma linguagem economicista, mas Jesus disse que o profeta 
não é honrado no seu próprio país. Além disso, o nativo pode estar em 
vantagem cultural bem maior do que os que ainda não foram 
alcançados no seu país, por exemplo, por causa de animosidades no 
passado. Isto pode não se aplicar a missionários estrangeiros. 
Mas então, até quando enviaremos dinheiro? O dinheiro recebido do 
estrangeiro tende a tornar dependente a pessoa que o recebe: se o 
dinheiro acaba, termina também o ministério. Frequentemente, as 
iniciativas ministeriais dos nacionais não se desenvolvem porque 
seguem a visão dos ministérios estrangeiros, mas porque pedem ao 
Senhor que lhes dê a sua própria visão, segundo a qual fazem a obra. 
No entanto, as pessoas apoiadas pelo exterior tendem a adotar estilos 
de vida acima dos níveis dos seus conterrâneos, o que cria ciúme e 
falta de credibilidade para esses obreiros do Evangelho. Os 
missionários iniciais deviam em vez disso ensiná-los a viver pela fé – 
servindo-lhes de exemplo. 

Alguns Recursos Disponíveis 
A Operation World 2010 de Jason Mandryk é um manual de oração 
que apresenta uma lista dos maiores grupos étnicos de cada país, 
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oferecendo assuntos para intercessão e dicas missiológicas, bem como 
informações acerca de redes de oração, agências missionárias, 
organizações especializadas e muito mais. Livros físicos e em CD e 
DVD são também disponibilizados. Veja-se o seguinte sítio da 
Internet: www.operationworld.org. A publicação de uma nova edição 
deste manual está planeada para 2021. 

Redes de Oração 
www.24-7prayer.com 
www.ipcprayer.org 
www.ethne.net/prayer.php 
www.jwipn.com 

www.globaldayofprayer.com 
www.globalprayerdigest.org 
www.win1040.com 
www.joshuaproject.net 

Organizações Evangélicas de Cobertura Missionária 
www.lausanne.org 
www.viva.org 

www.worldevangelicals.org 
www.worldea.org 

África 
www.aeafrica.org 
www.africanenterprise.org 
www.aimint.org 

www.capromissions.org 
www.maniafrica.com 
www.afnet.org 

Ásia 
www.asiaevangelicals.org 
www.asiamissions.net 
www.aefi.asia 
www.asianoutreach.org.au 

www.awm.org 
www.fmpb.co.in 
www.gfa.org 

Caraíbas 
www.caribbeanevangelical.org  

Europa 
www.europeanea.org 
www.mission-net.org 
www.ecmbritain.org 

www.gemission.org 
www.wec-uk.org 

América Latina 
www.comibam.org  

http://www.operationworld.org/
http://www.24-7prayer.com/
http://www.ipcprayer.org/
http://www.ethne.net/prayer.php
http://www.jwipn.com/
http://www.globaldayofprayer.com/
http://www.globalprayerdigest.org/
http://www.win1040.com/
http://www.lausanne.org/
http://www.worldevangelicals.org/
http://www.aeafrica.org/
http://www.africanenterprise.org/
http://www.capromissions.org/
http://www.maniafrica.com/
http://www.asiaevangelicals.org/
http://www.asiamissions.net/
http://www.aefi.asia/
http://www.asianoutreach.org.au/
http://www.awm.org/
http://www.fmpb.co.in/
http://www.gfa.org/
http://www.caribbeanevangelical.org/
http://www.europeanea.org/
http://www.mission-net.org/
http://www.gemission.org/
http://www.wec-uk.org/
http://www.comibam.org/
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América do Norte 
www.aims.org 
www.frontierventures.org 
www.bethanyinternational.org 

www.emsweb.org 
www.nae.net 
 

Pacífico 
www.worldevangelicals.org/members 
www.nzchristiannetwork.org.nz 

 

Outras Religiões 
www.30daysprayer.com (Islão 
www.omf.org/omf/buddhism/pray 
www.30daysprayer.com/hindu 

 

Pesquisa 
www.pioneers.org 
www.inserv.org.za 

www.joshuaproject.net 
www.operationworld.org 

PESQUISA 
Os sítios da Internet que estão debaixo do subtítulo ‘Alguns Recursos’ 
atrás apresentados oferecem imensas oportunidades para exercitares 
as tuas capacidades de pesquisa. Portanto, não apresentamos nenhum 
sítio da Internet debaixo deste subtítulo. No caso de quereres ver 
alguns vídeos com ensinos motivacionais experimenta os quatro a 
seguir de Jason Mandryk acerca da Grande Comissão: 

• https://www.youtube.com/watch?v=MjFNGr4uw4w 
• https://www.youtube.com/watch?v=DFnoIEBiQU8 
• https://www.youtube.com/watch?v=9y1fm5QsURA 
• https://www.youtube.com/watch?v=sUzr341Iz9o 

DIVERSOS 

Livros recomendados: Veja-se a Bibliografia 
  

http://www.aims.org/
http://www.frontierventures.org/
http://www.bethanyinternational.org/
http://www.emsweb.org/
http://www.nae.net/
http://www.worldevangelicals.org/members
http://www.nzchristiannetwork.org.nz/
http://www.30daysprayer.com/
http://www.omf.org/omf/buddhism/pray
http://www.30daysprayer.com/hindu
http://www.pioneers.org/
http://www.inserv.org.za/
http://www.joshuaproject.net/
https://www.youtube.com/watch?v=MjFNGr4uw4w
https://www.youtube.com/watch?v=DFnoIEBiQU8
https://www.youtube.com/watch?v=9y1fm5QsURA
https://www.youtube.com/watch?v=sUzr341Iz9o
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Tarefas: 
• O autor tem estado a fantasiar acerca de como um grupo étnico 

não alcançado poderá ser alcançado com o Evangelho. Agora faz 
o mesmo. Escreve uma composição com cerca de 500 palavras, 
na qual descreves um plano para a tua igreja ou denominação dar 
início a esse processo.    

• Descreve dois ou três argumentos que tenhas ouvido sobre 
porque não nos devemos envolver em missões transculturais – 
ou acerca dos problemas que se encontrarão se nos envolvermos 
– mencionando depois alguns contra-argumentos. 

• Escreve um plano inicial acerca de como começar uma agência 
de envio de missionários, incluindo um resumo da visão, um 
resumo da missão, algumas linhas orientadoras relacionadas com 
s normas para a escolha de pessoal, os alvos pretendidos, tais 
como grupos de pessoas a alcançar, países, religiões, etc. 

QUESTIONÁRIO REFERENTE A ESTE CAPÍTULO 
1. Descreve como organizarias a adoção de um grupo étnico 

2. Que tipo de informação se pode encontrar no livro de Jason 
Mandryk intitulado ‘Operation World’? 

3. Quais são os 3 argumentos para NÃO nos envolvermos com 
missões mencionados neste capítulo? Juntamente com a tua 
resposta diz se concordas com eles ou não 

4. Quais são os 3 enganos que foram descritos neste capítulo? 
Concordas com a preocupação do autor deste livro, e se não 
concordas, qual é a tua proposta? 

5. Se o Senhor te dissesse para começares a alcançar um grupo 
étnico não alcançado, que passos darias nesse sentido, e que 
papel gostarias de desempenhar nesse processo? A tua resposta 
não deve usar mais do que 50 palavras 
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Capítulo 9 

Como Estabelecer Uma Estratégia de Missões 
na Tua Igreja 

OBJETIVO DA LIÇÃO 
É necessário compreender o seguinte: 

• O estabelecimento de uma estratégia de missões requer muita 
criatividade 

• O alvo não é o de criar sensibilidade a projetos de missões de 
curta duração, mas o envolvimento em missões de longa 
duração 

• Para se ser bem-sucedido a longo prazo, todos os grupos 
etários da igreja precisam estar envolvidos 

• Não haverá um sólido envio de missionários sem uma 
liderança sólida na igreja 

• É fundamental ter-se um orçamento específico e uma pessoa 
responsável 

• São necessários a oração, o ensino, a pregação, os donativos, 
as conferências e os eventos evangelísticos de curta duração 

ESBOÇO DA LIÇÃO 
Nesta lição aborda-se: 
A Igreja – O Povo - A Igreja – As Atividades 

CONTEÚDO DA LIÇÃO 
Este capítulo fornece alguns pensamentos não apenas fruto da 
criatividade do autor, mas também de muitas outras pessoas. No 
entanto, precisa também das tuas próprias ideias, traduzidas para 
projetos que tragam mais consciencialização à tua igreja acerca das 
missões. 
Não temos somente o objetivo de consciencializar acerca da 
importância das missões de curta duração, mas pretendemos o 
envolvimento nas missões de longa duração: ou seja, a triagem, a 
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seleção, e o treinamento de candidatos a missionários para serem 
enviados pela tua igreja a ministrar transculturalmente. 
Quando se traz consciencialização missionária à igreja local devemos 
envolver-nos em todos os segmentos da vida da igreja: os jovens, os 
idosos, os ricos, os pobres, pessoas de classes sociais diferentes, bem 
como estratos educacionais, ramo profissional e níveis espirituais 
diferentes. 

A Igreja – O Povo 
Jesus deu a Grande Comissão aos Seus discípulos, por exemplo, à 
Igreja. Frequentemente, a Igreja deixa as suas missões nas mãos de 
agências missionárias. No entanto, é muito melhor que os esforços da 
Igreja, das agências missionárias e das escolas de treinamento se 
reintegrem para assegurar a ‘produção’ de bons missionários. Mas 
como é que envolvemos os diversos segmentos da Igreja? 

A Liderança 
A liderança da igreja é responsável pelo seu bom funcionamento. Não 
temos opção senão perceber qual é a parte da Grande Comissão em 
que nos devemos envolver; Jesus falou acerca de Jerusalém E da 
Judeia E de Samaria E até aos confins da terra.209 Não podemos mudar 
o e para um ou. Cada igreja deve ser ativa em todos os quatro aspetos 
ou regiões das missões. 
Portanto, se um pastor não for entusiasta pelo evangelismo e pelas 
missões mundiais, a igreja que pastoreia tem um problema. Se não se 
conseguir que ele se entusiasme, os melhores esforços para o 
envolvimento nas missões por parte dos membros da sua igreja 
morrerão devido ao desencorajamento. Mas, por outro lado, se o 
pastor for o único a ter uma visão de missões, ele tem de começar pelo 
princípio: pela oração! 

Jovens e Crianças 
As missões mundiais não são somente para os adultos; portanto, os 
missionários que visitam a igreja devem ser convidados também para 
as reuniões de jovens e de crianças! 

                                                      
209 Acts 1:8 
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No entanto, o programa para essas reuniões deve ser diferente. O 
missionário deve concentrar-se em histórias que envolvam aventura, 
e, simultaneamente, ensinar-lhes acerca do discipulado. Tais reuniões 
são oportunidades excelentes para se compartilhar como se recebe a 
chamada de Deus e a direção para o ministério, como um exemplo 
para as suas vidas. Isso desafiará os mais novos a buscarem o Senhor 
por si mesmos, pedindo-Lhe que lhes revele os Seus planos para as 
suas vidas. 
Quando um missionário os visitou, é mais fácil as crianças começarem 
a orar regularmente por ele. Talvez até se queiram envolver na 
angariação de fundos para algum projeto específico, ou queiram 
começar a corresponder-se com os filhos do missionário. Os 
missionários podem manter os seus amigos mais novos motivados se 
lhes enviarem fotografias, mostrando-lhes o quão importante são os 
‘seus’ esforços de angariação de fundos e como as suas orações foram 
respondidas. 
Uma certa igreja organiza um ‘mercado do tipo Gana’. As pessoas 
fazem bolos, pintam quadros, os jovens organizam jogos e 
competições, as crianças tocam músicas e vendem brinquedos, e os 
médicos medem a tensão arterial às pessoas que o solicitam, etc. É um 
evento gostoso e hilariante de duas horas mesmo depois de um culto 
de domingo de manhã. Os membros pagam pelos serviços, pelas 
comidas e bebidas, pelos jogos e pela música. O dinheiro arrecadado 
destina-se a um ministério de crianças no Gana, e a soma de dinheiro 
arrecadada é impressionante. 
Quando as crianças estão desencorajadas a compartilhar a sua fé com 
os amigos, os missionários podem explicar-lhes como por vezes 
enfrentam o mesmo problema. Isso motivá-los-á a orar pelos obreiros 
que constantemente enfrentam esse problema, e até quando enfrentam 
pessoas de língua diferente e mesmo pessoas de religião diferente. 
Alternadamente, descobre um missionário estrangeiro que resida na 
tua área e convida-o para compartilhar com as crianças. 
Especialmente quando escutam um sotaque diferente, ou percebem o 
esforço que o missionário tem de fazer para conseguir falar com eles 
na sua língua e cultura, acabarão por apreciar melhor os desafios 
enfrentados diariamente pelos missionários, especialmente os que 
chegaram há pouco tempo ao campo missionário. 
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Os Idosos 
Perdemos imenso ao ignorar a força de trabalho que as irmãs e os 
irmãos mais idosos podem oferecer. Infelizmente, essa faixa etária 
pensa que já não tem nada para contribuir para as missões mundiais. 
Deixa-me sugerir o contrário: 
Lê-lhes o Salmo 103:1-5 e depois encoraja-os a ‘não se esquecerem 
de todos os Seus benefícios’ (v.2). Nota como David fez uma lista das 
áreas que devemos lembrar: o perdão, a cura divina, a redenção, etc. 
Os idosos lembram-se de mais ‘benefícios’ do que os mais jovens 
porque já viveram mais tempo. Muitos desses benefícios aconteceram 
como resposta às suas orações. Depois, pergunta-lhes, ‘que benefícios 
podem outras pessoas usufruir no futuro por causa das vossas 
orações?’ Porque não dirigir as tuas orações para os missionários? 
Convida um missionário a falar em tais reuniões. Podem estar de 
férias ou a servir na área em que resides. Pergunta-lhe por motivos de 
oração e procura estar informado com o seu Boletim de Notícias e de 
oração. 
Decide corresponder-te com esse missionário. Talvez se sinta sozinho 
e sinta necessidade de receber uma carta ou um email. Desde que 
possas escrever, podes usar a tua experiência e sabedoria para 
encorajar os missionários. Sê apenas cuidadoso no caso de esse 
missionário estar a servir em algum país mais fechado. O mau uso das 
palavras pode colocar em risco o seu ministério; assim, descobre 
acerca do que podes falar abertamente antes de escrever-lhe uma carta 
ou um email. 
Talvez possas copiar os Boletins de Notícias desse missionário, dá 
depois essas cópias a outras pessoas para que se interessem por 
missões e pede aos teus amigos que comecem a apoiá-lo. 
Frequentemente isto produz resultados surpreendentes que podem dar 
ao missionário um pouco mais de sustentação e encorajá-lo a realizar 
coisas que de outra maneira lhe seria impossível realizar. 
Se possível, lê biografias de missionários e revistas acerca de missões. 
Isso alargará os teus horizontes e fornecer-te-á coisas interessantes 
para compartilhares com o teu grupo de oração. 
Fazer algumas das coisas que atrás são expostas será suficiente para 
te qualificares como missionário, sabias disso? Lê 1 Samuel 30:24 e 
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considera que apesar da tua idade avançada que te impede de partires 
para o campo como missionário, ainda podes ‘ficar na retaguarda, 
apoiando com o suprimento’. Desta maneira compartilharás da vida e 
do ministério dos ‘verdadeiros’ missionários. Afinal, porque é que os 
idosos devam ser considerados pessoas sem qualquer valor para as 
missões mundiais? 

O Executivo das Missões 
Seja o seu título pastor de missões, coordenador, executivo ou 
qualquer outro que descreva o ministério da pessoa de forma clara, é 
importante ter-se a pessoa mais entusiasta na igreja a liderar o 
departamento de missões na igreja. 
Se a tua igreja puder dispor de um salário, mesmo que seja para 
desempenhar uma função em tempo parcial, nomeia alguém cuja 
visão é avançar com missões mundiais e que realize esse objetivo. Se 
não houver dinheiro para tal, procura encontrar um voluntário; mas 
essa escolha não deve colocar em risco a execução do projeto nem a 
qualidade do trabalho missionário a ser realizado. É melhor iniciar 
esse ministério mais tarde, mas bem, do que cedo demais por meio de 
uma pessoa que não se compromete inteiramente com a iniciativa. 
Decide atribuir-lhe um título que descreva a sua função na igreja, 
talvez com a ajuda de uma agência missionária. 
A tarefa e a capacitação de tal pessoa devem incluir o seguinte: 

• Informação: que livros e revistas acerca de missões consegues 
encontrar? A que conferências podes assistir? Que viagens 
missionárias de curta duração podes fazer? 

• Comunicação: que espaço tens disponível, talvez uma 
biblioteca? Tens computador, acesso à Internet, ao telefone? 

• Capacidade administrativa: a pessoa deve ser capaz de 
estabelecer contactos, ser capaz de digitar, organizar, 
coordenar, fazer de guarda-livros e ser capaz de trabalhar com 
outras pessoas. 

• Publicações: facilita a comunicação com os outros membros 
da igreja, talvez utilizando uma página do Boletim de Notícias 
da tua igreja? 
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• Autoridade: designa alguém que seja elegível para o 
presbitério da igreja ou para o comité de liderança da igreja e 
diz-lhe que deve trazer relatórios a essas reuniões. 

Mais podia ser dito acerca desta parte tão importante da 
implementação de uma estratégia de missões na tua igreja. No 
entanto, muito depende do modo como o Senhor te guiar e te for 
possível executar, de acordo com o Seu plano. Ora para receberes a 
revelação desse Seu plano. 

A Igreja – As Atividades 
Oração! 

A oração começa com o conhecimento de que sem Ele nada podemos 
fazer.210 Por meio da oração, o executivo compreenderá que se a sua 
igreja se envolver levando a cabo a Grande Comissão, esse esforço só 
acontecerá por meio da força de Deus. Alguém afirmou, ‘quando o 
homem trabalha faz trabalho de homem, mas quando o homem ora é 
Deus quem trabalha’. A glória será apenas do Senhor quando o 
esforço da igreja envolvida em missões se torna realizado. 
Por vezes a igreja parece-se com a visão dos ossos secos de 
Ezequiel.211 Deus perguntou-lhe, ‘Podem estes ossos voltar a viver?’ 
Por outras palavras: ‘Tens fé para que aconteça o impossível?’ 
Quando Ezequiel respondeu de forma neutra Deus ordenou-lhe que 
profetizasse: ‘Quer creias ou não eu quero que profetizes isso à 
existência’. E o milagre aconteceu. Muitos sentem-se sozinhos no seu 
desejo de ver a sua igreja a participar em missões, identificando-se 
com Ezequiel. Oxalá o Senhor os encoraje pelo seu exemplo! 
A pessoa que ora sozinho tem de orar por mais pessoas que se juntem 
a si nas orações pelas missões mundiais. As orações de um justo são 
poderosas e eficazes,212 mas, de alguma forma, as orações de duas ou 
mais pessoas são ainda mais poderosas.213 Um pode fazer fugir mil 
[inimigos espirituais], dois fazem fugir dez mil.214 Um grupo de 

                                                      
210 João 15:5b 
211 Ezequiel 37 
212 Tiago 5:16b 
213 Mateus 18:19-20 
214 Deuteronómio 32:30 
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oração pode pavimentar o caminho que levará ao envolvimento com 
as missões mundiais. 
Quando a minha esposa e eu nos tornamos membros da igreja que 
mais tarde nos enviou como missionários essa igreja não estava ciente 
da importância das missões, à exceção de alguns membros, mas 
ninguém da liderança. Começamos a reunir-nos para orar uma vez por 
mês durante vários anos. As reuniões eram por vezes pesadas, e 
parecia-nos que não estávamos a conseguir realizar nada. Quando 
desistimos depois de quatro anos, sentíamo-nos derrotados. No 
entanto, pouco depois desse momento um dos casais que estava nas 
nossas reuniões foi enviado como missionário para a Itália, onde 
serviram durante 16 anos – sendo suportados completamente por essa 
igreja. Gradualmente, mais pessoas foram enviadas, solteiros, casais, 
pessoas enviadas em missões de curta duração e outras como 
missionários de longa duração. A visão por missões desenvolveu-se 
entre a liderança, e durante vários anos mais de metade do orçamento 
da igreja era gasto com missões. Mesmo se te sentires derrotado, 
lembra-te que a oração sempre dará os seus frutos! 

Ensino e Pregação 
Ensina regularmente acerca do mandado das missões – encontrarás 
ideias no capítulo 1. Estabelece um domingo por mês destinado às 
missões mundiais para poderes semear a consciencialização acerca de 
missões no coração dos membros da tua igreja. Não faças isso 
sozinho; convida missionários para falar na tua igreja. Desta maneira 
alargarás os horizontes da tua congregação e edificarás a sua fé. 
Depois, ora por esse missionário em todos os outros cultos do mês. 
Esses poucos minutos a cada semana tornar-se-ão valiosos. 
Escolhe temas relacionados com a missão para os teus estudos 
bíblicos; por exemplo, o livro de Atos como o guia das missões para 
os nossos dias. Isso ajudará a congregação a passar a ler a Bíblia sob 
a perspetiva missionária. Considera o estudo de Noé como pregador, 
de Abraão que foi para outro país, de José que foi missionário no 
Egito, de Jonas que não queria ser missionário, de Neemias que foi 
um missionário pesquisador, etc. 
Conta-se a história de um grupo de caçadores que estavam de pé numa 
clareira na floresta, discutindo acerca das suas discordâncias sobre a 
melhor maneira de caçar. Discutiram até que de repente lhes passou 
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por perto um coelho a correr. Nesse momento, dispararam as suas 
armas. Perceberam que nesse momento o mais importante era caçar e 
não argumentar. O que esta história ensina à igreja? 
Esta história ensina que quando permites a um missionário ocupar o 
púlpito da tua igreja, não deves perguntar-lhe a que outra 
denominação pertence – como argumento para recusares ouvi-lo. 
Também não deve ser rejeitado por causa da sua nacionalidade, da sua 
raça, da sua cor da pela, da sua tribo, ou do seu género, por exemplo: 
‘Não queremos mulheres a pregar na igreja!’ 
Pergunto: porque não? Mais de metade da força missionária são 
mulheres e muitas delas pregam nos seus campos missionários. 
Porque só podem pregar lá no campo e não na tua igreja? Em 
Romanos 16:7 Paulo saúda os familiares de Andrónico e Júnia, 
provavelmente um casal que eram da família de Paulo e que tinham 
sido seus companheiros de prisão. Note-se que eles ‘se distinguiram 
entre os apóstolos’. Alguns tradutores preconceituosos, pensando que 
as mulheres não podem ser apóstolos, traduziram Júnia por Júnias que 
é a forma masculina deste nome.215 
Também ouvimos acerca de Priscila, Erodia, Síntica, Febe, Trifena e 
Trifosa que eram cooperadoras de Paulo.216 É improvável que o termo 
‘cooperadoras’ se aplique a pessoas que tinham de ficar em silêncio 
publicamente, quando foram parar à cadeia por causa disso. Não 
impeçamos as mulheres escolhidas por Deus de exercerem os 
ministérios que Ele lhes outorgou! 

Campanhas de Curta Duração 
Poucas atividades da igreja esclarecem mais os membros de todas as 
idades sobre missões do que as campanhas missionárias de curta 
duração. A exposição a outras culturas com diferenças de língua, 
alimentação, clima e hábitos ensinam lições que de outra maneira não 
se podem aprender. Muitos missionários receberam a chamada do 
Senhor durante as suas primeiras campanhas missionárias de curta 
duração. Deixa-me contar aqui a minha própria experiência: 
Certa vez o meu líder de jovens pediu-me para ir com ele e a sua família 
numa viagem de contrabando de Bíblias. Estava deslumbrado com a 

                                                      
215 Hawthorne, Martin, e Reid (eds.), 1993:186,589,683 
216 Ibid. p. 603 
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ideia e concordei prontamente. Tínhamos o Irmão André a falar para nós 
com frequência, contando-nos como atravessava as fronteiras para países 
comunistas levando Bíblias clandestinamente, compartilhando connosco 
que face a autoridades ímpias torna-se imprescindível obedecer primeiro 
a Deus. Assim, na primeira noite que passamos na Sérvia, enquanto 
descarregávamos as Bíblias para a carrinha de um irmão, o Senhor disse-
me quase numa voz audível: ‘Steef, esta é a tua primeira viagem à Europa 
de Leste, mas não será a última’. 22 anos mais tarde fiz a minha 64ª e 
última viagem àquela região. 
Outros, no entanto, retornam das campanhas missionárias de curta 
duração e sabem com certeza que não foram chamados para 
missionários. Mas agora compreendem melhor como é a vida 
missionária: conhecem as dificuldades que os motivará a orar bem 
como as necessidades do campo missionário que os estimulará a 
contribuir financeiramente. As campanhas de curto prazo provocam 
sempre alguma coisa: ou te tornas consciente da tua vocação ou te 
consagras a ser alguém que envia missionários. 

Conferências Missionárias 
Determina um tempo específico todos os anos para realizar uma 
conferência de missões. Esse tempo deve ser escolhido 
cuidadosamente, considerando as férias escolares, as colheitas nas 
áreas rurais, os feriados públicos e cristãos, etc. A conferência deverá 
acontecer todos os anos, na mesma altura, para que se transforme num 
evento relevante. A escolha das datas deve ser feita relacionada com 
a duração do tempo necessário para determinar o programa. 
Todos os segmentos da igreja devem participar. Nenhum 
departamento deve ser deixado de fora: todos os idosos, crianças, 
jovens e adultos devem participar no programa. Algumas das coisas 
importantes a ter em conta são as seguintes: 

• Convida missionários experientes como preletores. A maior 
parte dos membros da igreja não estão interessados em 
teorias. Preferem ouvir histórias do campo missionário. 
Procura oradores que sejam missionários para todas as noites, 
que informem a congregação acerca dos vários aspetos da vida 
missionária e de campos missionários diversos. 
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• Convida agências missionárias para colocarem os seus stands 
no recinto da conferência, bem como os seus anúncios 
publicitários, as suas mesas com livros, etc., num espaço 
dedicado a exposições onde as pessoas possam encontrar 
informações acerca dos diferentes ministérios e falar com os 
seus representantes. Dá tempo às pessoas para visitar a 
exibição. Encoraja-os a visitar as bancas e anuncia a venda 
dos livros disponíveis. 

• Monstra às pessoas que as missões não são apenas um assunto 
sério, mas que também podem ser divertidas. Pede a algumas 
agências missionárias que organizem jogos que ilustrem a 
vida missionária. 

• Inclui dramas que ilustrem as realidades dos problemas 
causados pela comunicação transcultural. Isso ajudará as 
pessoas a compreender as dificuldades enfrentadas pelos 
missionários. 

• Encoraja as pessoas a virem vestidas com roupas tradicionais 
do campo missionário, dos grupos étnicos ou de identidade 
cultural diversa, e inclui expressões musicais da adoração 
endógena ao vivo ou música gravada. 

• Estabelece stands durante os intervalos que sirvam comida 
rápida com os sabores típicos dos campos missionários. 

• Pode ser agradável também durante o programa principal 
telefonar a algum missionário que esteja no campo. Isso 
encorajará os crentes, estimulando-os a renovar o seu 
compromisso de oração por aqueles que estão no campo 
missionário. 

• Durante o programa: procura racionar bem o tempo por forma 
a dispensá-lo exatamente conforme o que foi alocado para 
cada item. Os programas nunca devem estar atrasados. 

PESQUISA 
Dá uma vista de olhos aos vídeos a seguir. Deixa que Jason Mandryk 
te ensine! 
https://www.youtube.com/watch?v=U84eXa6xBA8 

https://www.youtube.com/watch?v=U84eXa6xBA8
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https://www.youtube.com/watch?v=S8KBHqjId5k 
https://www.youtube.com/watch?v=pmLdbgGyxl0 
https://www.youtube.com/watch?v=0sIqvQmT5IU 

DIVERSOS 
Livros recomendados: Veja-se a Bibliografia 

 Tarefas: 

• Se a tua igreja tem um programa missionário, descreve como 
funciona em cerca de 250 palavras. 

• Se descobriste ideias neste capítulo que julgas serem úteis e 
que poderás implementar na tua igreja, compartilha-as com o 
teu pastor e depois faz um relatório sucinto da tua conversa 
com ele. 

• Se a tua igreja utiliza métodos ou técnicas especiais para 
implementar uma estratégia de missões mundiais descreve-os 
num pequeno ensaio. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=S8KBHqjId5k
https://www.youtube.com/watch?v=pmLdbgGyxl0
https://www.youtube.com/watch?v=0sIqvQmT5IU
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QUESTIONÁRIO REFERENTE A ESTE CAPÍTULO 
1. Porque devemos envolver todos os segmentos da igreja na 

implementação de um programa de missões mundiais? 

2. Menciona todos os departamentos da igreja que possas 
imaginar 

3. A quem é que a Grande Comissão foi entregue em primeira 
instância? 

4. Explica a estratégia que tens de utilizar para conseguires 
envolver toda a igreja nas missões mundiais 

5. As igrejas têm escolha acerca da direção que devam dar para 
realizar as suas campanhas evangelísticas? Baseia a tua 
resposta em Atos 1:8 

6. Dá 4 boas razões para que as crianças e os jovens sejam 
incorporadas na crescente consciencialização acerca de 
missões 

7. Menciona várias formas nas quais os idosos podem participar 
nas missões mundiais 

8. Qual seria a tua resposta se fosses escolhido como o 
responsável pelo departamento de missões da tua igreja, mas 
sem salário? 

9. Concordas com o autor deste livro acerca do ministério das 
mulheres conforme é explicado neste capítulo? Porque sim, 
ou porque não? 

10. Que benefício poderá advir da organização duma conferência 
missionária para os membros da igreja que conhecem pouco 
acerca de missões? 
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Capítulo 10 

Dois Assuntos Críticos Adicionais  

OBJETIVO DA LIÇÃO 
É importante compreender que: 

• Há um debate corrente sobre se o cristianismo é uma ‘religião 
dos brancos’ ou não 

• Há informações bíblicas e históricas que respondem a esta 
dúvida de forma convincente 

• Alterações ao modus operandi da missiologia levam os cristãos 
dos Países em Vias de Desenvolvimento (PVD) a amadurecer 

• As igrejas nos PVD estão a ser influenciadas por fundos e 
funcionários expatriados 

• Este problema dominante requer uma cura drástica 
• Tornar as igrejas locais verdadeiramente endógenas deve 

continuar a ser o principal objetivo para o qual se devem 
direcionar os esforços missionários 

ESBOÇO DA LIÇÃO 
Nesta lição estudaremos o seguinte: 

• O Cristianismo é uma Religião dos Brancos? 
• A Síndrome da Dependência 
• Seis ‘eu’ e seis ideais de uma igreja autóctone 

CONTEÚDO DA LIÇÃO 
Quando o Evangelho é propagado nos PVD, especialmente entre os que 
antes aderiam às Religiões Tradicionais, alguns argumentam que o 
cristianismo é uma religião dos brancos. Será verdade? Consultemos a 
Bíblia e a história da igreja primitiva. 
Em algumas partes das missões cristãs estabelecidas nos PVD são muito 
dependentes de fundos e de funcionários estrangeiros. Isso impede e 
prejudica o evangelismo e o envio de missionários. Essa situação terá de 
permanecer como está? Exploremos algumas noções básicas. 
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O Cristianismo, é a Religião dos Brancos?217 
Onde e quando é que começou o cristianismo? Onde é que continuou a 
proliferar? Para onde se espalhou a princípio e mais tarde? As respostas a 
estas perguntas esclarecem se o cristianismo era originalmente uma 
religião dos brancos ou não. 

O Antigo Testamento 
Ninguém conhece a localização geográfica exata do início da história da 
criação, mas muitos assumem ter sido algures no que é hoje o norte do 
Iraque, a região onde vivem muitos curdos. 
A sul daquela região acima do Golfo Pérsico está a antiga cidade de Ur de 
onde Deus chamou Abraão. Ele devia deixar a sua terra natal e mudar-se 
para outra terra que Ele lhe indicaria. Acabou por chegar a Canaã, que nos 
dias atuais é conhecida por Israel. 
Abraão descendia de Sem que foi um dos filhos de Noé, e, portanto, pertencia 
aos povos semitas. Aos 86 anos de idade nasceu o seu filho Ismael da escrava 
egípcia que pertencia à sua esposa, chamada Agar. Treze anos mais tarde, 
Sara, sua esposa, deu à luz o seu filho Isaque. Assim, os dois rapazes 
pertenciam à raça semita. Os árabes descendem de Ismael e os judeus de 
Isaque. O filho de Isaque, que a princípio se chamava Jacob, passou mais tarde 
a chamar-se Israel. Assim, tanto os árabes como os judeus são ambos povos 
semitas. Ou seja, nenhum dos dois são nem brancos nem negros, a cor da pele 
de ambos é acastanhada. 
Ninguém consideraria o Islão, que é a religião da maior parte dos árabes, como 
a religião dos brancos; nem consideraria também o judaísmo como tal. 

O Novo Testamento 
Jesus Cristo nasceu em Israel, era judeu. Como semita, não era nem branco 
nem negro. Note-se que Israel é o centro geográfico onde se encontram os 
continentes da Ásia e da África, e que está muito perto da Europa. Depois 
do ministério terreno de Jesus, o cristianismo propagou-se a partir de 
Jerusalém,218 em direção à Judeia e depois para Samaria,219 e daí para 
Antioquia na Síria e até aos confins da terra.220 

                                                      
217 Britten, We Don’t Want Your White Religion, 1997 
218 Atos 1-7 
219 Atos 8-12 
220 Atos 13-28 
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Em que direções se propagou? Os apóstolos de Cristo começaram por 
pregar o Evangelho aos judeus que viviam em muitas nações, muitos dos 
quais viviam no que é hoje a atual Turquia. No entanto, os primeiros anos 
da história da igreja revelam que o Evangelho ficou bastante confinado à 
cultura judaica, não apenas em Jerusalém, mas também nas diversas 
regiões do país. 
A primeira história que relata a expansão do Evangelho para fora de Israel 
por meio de um gentio crente é a história do etíope, que aceitou Cristo e 
foi batizado pela pregação e ministério de Filipe.221 Assim, a primeira vez 
que o Evangelho partiu de Jerusalém foi para a África! Não foi pregado a 
um judeu, mas a um negro. A Igreja Etíope tem a sua origem nesse evento 
inicial. 
Quinze anos mais tarde Paulo e a sua equipa ministerial, viajaram pela 
atual Turquia, depois de ter sido chamado por meio de um sonho. Nesse 
sonho, Deus ordenou-lhe que abandonasse os seus planos de ir para a 
Bitínia na costa norte da atual Turquia e fosse para a Macedónia.222 Ou 
seja, somente após vinte anos de missões cristãs entre os povos semitas e 
em África é que o Evangelho foi ouvido pela primeira vez na Europa. 
Mas antes dessa aventura missionária lemos acerca de Simeão chamado 
Níger (um negro) e de Lúcio de Cirene no norte de África, líderes da igreja 
de Antioquia,223 cuja igreja enviou Paulo e Barnabé como missionários. 
Por essa altura já deviam haver igrejas implantadas em diversas regiões do 
norte de África. Simeão e Lúcio podiam até ser missionários enviados por 
igrejas do norte de África para ajudarem a implantar a igreja em Antioquia 
da Síria. Portanto, o Evangelho propagou-se por muitas áreas geográficas 
antes mesmo de chegar à Europa pela primeira vez. 
Séculos mais tarde a Igreja do Norte de África foi praticamente eliminada 
pelos avanços das tropas muçulmanas, e desta maneira o cristianismo 
enraizou-se na Europa, donde foram enviados missionários europeus a 
todo o mundo para propagarem o Evangelho. A partir do século XVIII os 
missionários europeus chegaram também a África. 
No entanto, infelizmente os missionários europeus revestiram o 
cristianismo com roupagens culturais ocidentais. Adicionaram uma atitude 

                                                      
221 Atos 8 
222 Atos 16 
223 Atos 13 
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de superioridade e de paternalismo, assumindo também os direitos do 
imperialismo colonial – frequentemente suportados por governos 
gananciosos – e assim se compreende porque o cristianismo se tornou 
muitas vezes um dos símbolos do colonialismo para os povos colonizados. 
Apesar disso, os missionários trouxeram também bênçãos: não apenas as 
do Evangelho, mas também por meio do estabelecimento de escolas, 
hospitais, programas de agricultura, bombas de rega, e muitas outras 
bênçãos que apoiaram o desenvolvimento das comunidades coloniais. 
A conclusão é que o cristianismo, quer do ponto de vista bíblico quer do 
histórico, não é uma religião dos brancos. Esta falsa suposição foi usada como 
argumento para rejeitar a maneira como o cristianismo foi apresentado. 

O Desafio 
Nem os cristãos dos PVD nem os missionários estrangeiros que lhes 
levaram o Evangelho aos seus respetivos continentes devem parar por aí. 
Na segunda metade do século XX o cristianismo global esforçou-se para 
se livrar da má imagem que de si mesmo projetara no passado. 
Os missionários estão a melhorar os seus métodos de modus operandi no 
que se refere à contextualização, tornando o ministério mais endógeno e 
adaptando as suas missões à cultura local. Estes esforços devem continuar, 
enquanto a Igreja nos PVD amadurece. 
Como isto pode ser feito? Não substituindo a teologia ocidental por uma 
desenvolvida nos PVD. Certamente não por expulsar todos os missionários 
brancos, como acontece em alguns PVD. Em vez disso, a Igreja dos PVD 
deve assumir-se e decidir que a sua igreja é a sua igreja e que os seus 
próprios membros são capazes de a governar. Depois, é necessário decidir 
se são capazes por si mesmos de pagar os custos dessa autonomia. Isto 
implica o seguinte: 

• Discipular os seus próprios convertidos 
• Construir e manter os seus próprios edifícios 
• Pagar os salários dos seus pastores 
• Desenvolver e evangelizar as áreas onde estão implantados 
• Treinar os seus próprios líderes 
• Alcançar as suas cidades e os seus países 
• Iniciar processos de envio de missionários transculturais 
• Estabelecer instituições de treinamento para missionários 
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A Síndrome da Dependência 
Poucas pessoas sabem mais acerca de dependência do que Glenn 
Schwartz, o diretor da World Mission Associates. Glenn foi missionário 
em vários países africanos durante muitos anos e desenvolveu um 
excelente curso intitulado ‘Dependency among Mission-Established 
Churches – Exploring the Issues’ (Dependência Entre as Igrejas 
Estabelecidas Pelas Missões – Explorando Problemas). Vejamos algumas 
das descobertas de Glenn. 

O Problema em Poucas Palavras 
Muitas igrejas estabelecidas nos PVD tornaram-se dependentes de 
fundos e de funcionários estrangeiros. Frequentemente os seus líderes 
sentem que não são capazes de operar sem os subsídios que recebem, por 
vezes há mais de um século. Sentem também que sem esses fundos não 
conseguem reproduzir-se por meio de esforços de evangelismo local e de 
missões transculturais. Frequentemente são os estrangeiros que lhes 
constroem os seus edifícios. Precisam de aprender a depender de Deus 
por si mesmos para o financiamento dos seus próprios projetos de 
construção bem como para as suas campanhas de evangelização.224 
Muitos movimentos cristãos nos PVD têm dificuldade em reproduzir-se 
a si mesmos por meios de missões transculturais. Não enviam 
missionários a qualquer parte do mundo.225 Existem poucas agências de 
envio de missionários endógenas; quase não há treinamento 
missiológico; praticamente não há evangelismo E-3 e as pessoas ainda 
recebem missionários – mesmo após 100 ou 200 anos de pregação do 
Evangelho. Até a África do Sul recebe muito mais missionários do que 
envia. 

O Problema é Espiritual 
A maior parte do problema está enraizado no nível básico de conversão, 
porque o cristianismo lhes foi apresentado com uma roupagem ocidental 
– e, portanto, permanece-lhes como sendo estrangeiro. Uma razão 
relacionada é que durante demasiado tempo certas áreas do cristianismo 

                                                      
224 Extraído do prefácio do curso de Glenn Schwartz 
225 Ibid. p. 3 
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têm negado as realidades do mundo espiritual que está frequentemente 
interligado com a cosmovisão animista. Os ocidentais estão a ver agora 
que o ensino pentecostal toma em conta o mundo espiritual, incluindo 
orações pelos enfermos e a expulsão de demónios.226 A renovação 
espiritual e a reestruturação da vida tornam-se assim a melhor maneira 
para resolver esses problemas.227 
As conversões cristãs são frequentemente adicionadas ao paradigma 
animista, em vez de serem uma mudança radical no nível mais profundo 
dos corações humanos. O abandono total do culto aos ancestrais e da 
feitiçaria, e fazer de Cristo o verdadeiro Senhor sobre todas as áreas da 
sua vida nem sempre acontecem. Note-se a elucidação contribuída por 
Shorter: 

‘Durante os últimos cem anos… a religião tradicional parece ter-
se… afundado abaixo da superfície da vida social moderna…, mas 
o que resta… é… a ponta de um iceberg. No batismo, o… cristão 
repudia… um pouco da sua antiga visão não-cristã. Ele (ou ela) 
pode ser obrigado a virar as costas a certas práticas tradicionais, 
que a igreja, ... condenou, ..., mas não é convidado a retratar-se da 
sua velha filosofia religiosa. Consequentemente, com ... facilidade 
retorna às práticas proibidas quando a ocasião surge. A conversão 
ao cristianismo é para si ... um ganho, ou seja, um ‘extra’... É uma 
sobreposição à sua cultura religiosa original. Além 
das…condenações, o cristianismo tem…pouco a dizer sobre…a 
religião tradicional na forma de juízos de valor sérios. 
Consequentemente, esse tipo de ... crente opera ... em dois sistemas 
de pensamento simultâneos ... que estão fechados um para o 
outro’.228 
Estruturas Estrangeiras 

Muitas igrejas nos PVD não se reproduzem porque as estruturas 
importadas eram caras demais para se manterem, quanto mais para se 
reproduzirem. Schwartz compara-as a uma caixa cheia de ‘bombons’ que 
foi colocada sobre um ‘pilar’. Quando o pilar desaparece e as igrejas 
locais tomam a responsabilidade pela manutenção da caixa o pilar grosso 
é substituído por um mais fino. Quando os líderes locais assumem a 

                                                      
226 Ibid. p. 97 
227 Ibid. p. 31 
228 Shorter, African Christian Theology: Adaptation or Incarnation, 1977:10 
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responsabilidade pela caixa, frequentemente herdam uma estrutura que 
não tem capacidade de gerir. Consequentemente, pensam que não são 
capazes de enviar missionários porque estão preocupados em manter a 
herança que receberam.229 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
Imagine-se que os líderes locais assumiram a caixa, o pilar grande foi 
reduzido por exemplo a 10% ao ano, esses 10% que faltam não podem ser 
fornecidos pela pequena igreja local e, portanto, o processo deixa de 
funcionar. O pequeno pilar de suporte fornecido pela igreja local não 
consegue assumir as responsabilidades financeiras que constituíam a 
função do pilar grande. Como afirma Schwartz, esse ato acaba por ser 
imoral porque a estrutura financeira das pessoas naquela igreja não tem 
dinheiro para arcar com tanta responsabilidade. 

Os Donos da Propriedade 
Também não basta as agências missionárias entregarem a gestão aos 
líderes das ‘suas’ igrejas locais apenas no papel, ou seja, torná-los os 
proprietários legais; nem sequer para preencher as posições de liderança, 
ou seja, dar-lhes uma propriedade funcional. As pessoas devem poder 
decidir por si mesmas por forma a que os programas sejam realmente deles 
e que o sucesso ou o fracasso dependam exclusivamente do que fizerem. 
Isto é propriedade psicológica.230 As igrejas só se tornam independentes 
quando a propriedade psicológica lhes é transferida.231 

                                                      
229 Schwartz, p. 5 
230 Ibid. p. 6 
231 Ibid. p. 28 
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Passos Fundamentais 
A formação vocacional é um passo fundamental para a autoconfiança. Para 
se atingir esse objetivo é necessário ensinar sobre o dízimo desde o início 
para gerar rendimento. As igrejas podem mudar; há exemplos das que o 
fizeram. Muitos cristãos dos PVD esperam que apareça alguém para ajudá-
los. David Barrett diz que com 1 a 2% das entradas dos seus membros 
conseguem pagar as suas contas, incluindo os edifícios e os salários dos 
pastores, etc. Se os membros doarem 10% as igrejas deviam ter mais do que 
suficiente para enviarem missionários para campos de missão transcultural. 

Maldição, ou Bênção? 
‘Dinheiro oriundo do estrangeiro é um veneno, uma maldição e uma praga: 
cria dependência a longo prazo’, diz Schwartz. ‘Evita-o. Frequentemente esse 
fator distorce a realidade e leva as pessoas a sentirem que por terem pouco não 
têm nada para darem a Deus. O fluxo contínuo do financiamento estrangeiro 
enviado para os PVD reforça essa ideia.’232 
Schwartz distingue dois tipos de fatalismo: o fatalismo dos PVD diz: ‘Não 
podemos fazer por que não temos. Nunca havemos de ter nada. Portanto, 
precisamos de ajuda do exterior’. O fatalismo do ocidente diz: ‘Vamos lá 
ajudá-los porque não tem nada e nunca serão capazes de fazer alguma 
coisa. Provavelmente teremos de ajudá-los pelos próximos 100 anos’. 
Ambos os tipos são mortíferos. 
Como esta maldição se pode tornar uma bênção foi descoberto pelo 
falecido Ver. Nicholas Benghu, um pastor da Assembleia de Deus233 da 
África do Sul. Deus ordenou-lhe que instruísse as mulheres nas suas 
igrejas a fazer quatro coisas: 

• Ensina-as a tomar conta das suas famílias 
• Ensina-as a levar os seus maridos ao Senhor 
• Ensina-as a produzirem alguma coisa, para ganharem a vida 
• Ensina-as a dar parte do dinheiro que ganham a Deus, por 

exemplo, o dízimo 
Uma vez por ano as mulheres das Assembleias de Deus organizavam 
uma conferência, e, certa vez há muitos anos durante um fim de semana, 

                                                      
232 Ibid. p. 24 
233 AOG: Sigla em inglês referente a Assembleia de Deus  
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levantaram uma oferta de 3.7 milhões de randes – nessa altura equivalia 
a um milhão de dólares americanos.234 
Claro que os verdadeiros pobres precisam de ajuda – e Jesus disse-nos para 
ajudá-los. Mas nem todas as igrejas dependentes são constituídas por pobres. 
De facto, parece haver pouca relação entre a pobreza e a riqueza e o conceito 
de autoconfiança entre as igrejas estabelecidas por missões estrangeiras. Na 
Tanzânia e no Malawi os líderes das igrejas relataram que as igrejas nos 
distritos mais pobres são mais inclinadas a suportarem os seus pastores do 
que os das igrejas em distritos mais ricos.235 

Lições Semelhantes – de Outros lugares 
O antigo missionário entre os Dani dos Jaya iranianos John Dekker aplicou 
os seguintes princípios no seu campo missionário:  

• Nenhuns fundos estrangeiros eram usados para o 
desenvolvimento da igreja local 

• A missão não empregava evangelistas assalariados 
• Os missionários não sobrecarregavam as igrejas com projetos 

cujas estruturas que não fossem capazes de gerir por si mesmos 
• Os membros das igrejas pagavam aos seus pastores e cultivavam 

as suas hortas para providenciarem às suas necessidades 
• Os princípios do autofinanciamento eram aplicados nas igrejas e 

na vida comunitária 
• O desenvolvimento de cristãos interesseiros que só vão à igreja para 

receberem alguma coisa material deve ser evitado: nenhum tratamento 
preferencial era dado a crentes no trabalho médico ou comunitário 

• Mordomia era ensinada desde o princípio236 
Passados 10 anos desde a implantação das igrejas, estas enviaram os seus 
primeiros missionários transculturais, devidamente treinados e bastante 
sensíveis às culturas que os receberam. 
Outro exemplo é a Banda de Oração dos Amigos Missionários na Índia: 
estes enviaram 1000 missionários sem apoio externo, com a ajuda de 
30000 parceiros de oração.237 Cada 10 (!) membros da banda suportou o 
seu próprio evangelista. Não é preciso reforçar a ideia de que isto é 
possível ser feito noutros lados. As Igrejas podem mudar, apesar da sua 

                                                      
234 Schwartz, p. 7 
235 Ibid. p. 8 
236 Dekker, Torches of Joy, 1985:193 
237 Schwartz, p. 13 
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longa história de dependência que tem impedido os seus esforços 
evangelísticos. Mas muitas pessoas questionam-se: ‘Se é tão fácil de 
adquirir dinheiro do exterior, porque havemos de trabalhar tão arduamente 
para levantar fundos na nossa igreja local?’ Obviamente que será difícil 
dizer ‘não’ a dinheiro que pode servir como salário de alguém…238    

Ocidentais, Cuidado! 
Não seria correto apresentar neste capítulo as igrejas dependentes nos 
PVD como sendo as únicas culpadas. Deve dar-se aqui uma advertência 
aos líderes das igrejas e missões nos países ocidentais. De acordo com 
Schwartz: 

• As igrejas nacionais não podem reproduzir modelos ocidentais 
• As pessoas assumem que a propagação do Evangelho depende 

de dinheiro 
• Cria dependência e impede os crentes das igrejas nacionais de 

contribuir financeiramente 
• A dependência de financiamento estrangeiro pode reforçar o 

sentimento de inferioridade 
• O apoio ocidental pode criar uma atitude de mercenário 
• Os obreiros pagos por fundos estrangeiros não são 

necessariamente mais eficazes 
• Rouba a igreja nacional da alegria de se tornar uma igreja 

missionária 
• O emprego de missionários nacionais pode não sair barato 
• Enviar dinheiro em vez de missionários compromete a essência 

da Grande Comissão239 
• Frequentemente existe uma agenda estranha por detrás da 

síndrome de dependência 
• Agendas estranhas criam frequentemente dependência 

perpétua, especialmente quando o financiamento vem do 
estrangeiro240 

• O progresso local é determinado pela existência de fundos 
oriundos do exterior 

                                                      
238 Ibid. p. 16-17 
239 Ibid. p. 25 
240 Ibid. p. 35 
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• Os líderes locais pagos pelo exterior não são livres para inovar, 
por respeito aos doadores, ou por medo de perderem os seus 
empregos 

• A imagem dos indivíduos como a imagem comunitária são 
diminuídas 

• Os sistemas de valor locais podem sofrer danos de longa 
duração 

• A assistência de curta duração assumida torna-se um vício de 
longo termo241 

O dinheiro que os missionários injetam no campo missionário não deve 
tornar-se a ‘boa nova’ que acompanha a Boa Nova que é o Evangelho. 

Igrejas Estabelecidas por Missões Não Desenvolvem Programas de 
Evangelização Missionária, Porque:242 

• Não há visão para alcançar os perdidos além das suas fronteiras 
• Adotam a mentalidade da pobreza: ‘Somos pobres demais para 

nos suportarmos a nós mesmos, quanto mais para alcançar os 
outros’ 

• Herdam estruturas caríssimas, mas que não se reproduzem 
• Ficam sempre num modo de manutenção do ministério 
• Raramente tem centros de treinamento transcultural, 

desenvolvem apenas escolas de treinamento mono cultural para 
pastores 

• Raramente estabelecem estruturas ou agências de envio 
missionário como agências missionárias 

• Não desenvolvem movimento de oração que apoiem 
adequadamente os programas missionários 

As igrejas que se sustem a si mesmas e que enviam missionários e 
evangelistas não se contentam com cosmovisões contraditórias. Lidar 
com a conversão marginal é um passo importante que se pretende que as 
igrejas nos PVD ocupem o seu lugar na expansão do cristianismo.243 

                                                      
241 Ibid. p. 48-49 
242 Ibid. p. 89 
243 Ibid. p. 97 
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O Estabelecimento de um Programa de Extensão Missionária 
Autóctone244 

• Nasce de um coração generoso e doador 
• Resulta de um despertamento espiritual generalizado, sem estar 

baseado em apenas algumas pessoas mais despertadas 
espiritualmente 

• Requer treinamento transcultural especializado. O treinamento 
pastoral não será suficiente para fazer face aos desafios 
enfrentados pelos missionários 

• Desenvolve uma base de envio cuidadosa: a agência 
missionária ou o departamento 

• Requer um suporte financeiro saudável para os que estão lá 
longe no campo missionário 

• Requer relatórios fidedignos enviados regularmente aos 
apoiantes de oração e financeiros que suportam os missionários 

• Mantem a visão de alcançar os grupos étnicos não alcançados 
• Não fica dependente de fundos estrangeiros para iniciar ou 

manter alguma coisa a funcionar 
• Suspeita sempre de ‘parceiros’, que querem ajudar os ‘teus’ 

programas o mais possível 
• É uma inspiração para as pessoas que oram e suportam com as 

suas ofertas. 
Nada inspirará mais a igreja com mentalidade missionária do que os 
testemunhos como resposta às orações fervorosas. A autoconfiança das 
igrejas nos PVD não é apenas possível, é também absolutamente essencial 
para o futuro do seu movimento cristão. 
Aqui abordamos o problema de forma muito superficial. Para o estudo 
deste tema de forma mais aprofundada recomendo as publicações de 
Schwartz. Ele aborda ainda outros assuntos. Consulta o seu sítio na 
Internet para mais informações: http://wmausa.org 

Seis ‘Eu’ e Seis Ideais de uma Igreja Autóctone245 
Há quem pense que a melhor definição de uma igreja autóctone carente são 
os três componentes do autoconceito. Ou seja, a autossustentabilidade, o 

                                                      
244  Ibid. p. 90 
245  Ibid. p. 86-87. Veja-se ainda: http://www.alibris.com/Verdict-theology-in-missionary-theory-Alan-R  

Tippett/book/7016115 

http://wmausa.org/


 139 
 
 

autogoverno e a capacidade de propagação, mas por si mesmos não são 
suficientes para definirem uma igreja indígena. Schwartz cita algumas ideias 
de Alan Trippett tiradas do seu livro intitulado Verdict Theology in Missionary 
Theory (Teologia do Veredicto na Teoria Missionária): 

Seis Marcas duma Igreja Autóctone: 246 
Autoimagem:  
 
Auto funcional:  
 
Autodeterminada: 
Autofinanciada:  
Auto propagada:  
Auto doadora:  

a igreja vê-se a si mesma como o Corpo de Cristo 
localmente 
a igreja consegue responsabilizar-se por si mesma e 
pelos seus programas de expansão 
a igreja toma as suas próprias decisões 
a igreja financia os seus próprios projetos  
a igreja tem os seus próprios projetos missionários 
a igreja dá para os seus programas, por exemplo: 
hospitais, seminários, etc. 

Seis ideais que devemos procurar: 
Teologia Endógena:  
 
 
 
Doutrina Endógena: 
 
Adoração Endógena: 
 
 
 
Hinologia Endógena:  
 
 
Estruturas 
Endógenas:  
 
 
 
 
 
Liderança Endógena: 

o que a igreja pensa; lida com as necessidades dos 
seus membros como o divórcio, a poligamia, o 
alcoolismo, a feitiçaria, a doença, a opressão, os 
negócios, e a moralidade pública  
como a igreja interpreta as Escrituras. Quem define 
o que é ‘heresia’? 
o que a igreja sente; aborda sobre se a igreja é o lugar 
onde as pessoas se sentem bem, ou seja, onde a 
música, a adoração e a linguagem usada tem carácter 
local  
como os membros produzem a sua própria música, 
sem recorrerem a outras cantadas noutras partes do 
globo 
 
como a igreja funciona; como determina e toma as 
suas decisões e onde residem as suas fontes de poder. 
Tem uma estrutura que se encaixa na sociedade e 
assegura que essa estrutura pode ser financiada 
localmente e reproduzir-se por meio de dos seus 
próprios projetos missionários 
como a igreja treina os seus próprios líderes. 

  

                                                      
246 Os itálicos são meus 
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PESQUISA 
http://wmausa.org ou https://fivestonesglobal.org/ 

DIVERSOS 
Livros recomendados: Veja-se a Bibliografia 

 Tarefas: 

• Entrevista um dos líderes da tua igreja e pergunta-lhe se a igreja recebe 
financiamento estrutural ou ajuda pessoal do exterior. Pergunta a sua 
opinião sobre este assunto. Não adotes uma atitude de julgamento! 

• Descreve se a tua igreja é ‘indígena’ (ou não). Dá uma breve 
panorâmica de como se desenvolveu a tua igreja 

QUESTIONÁRIO REFERENTE A ESTE CAPÍTULO 
1. Explica com argumentos do AT bem como do NT porque o 

cristianismo não é uma religião de brancos 

2. Explica em que consiste a síndrome da dependência 

3. Dá quatro razões porque a maior parte das igrejas nos PVD não 
enviam missionários transculturais 

4. Explica a dimensão espiritual por detrás do problema da 
dependência 

5. Explica porque as estruturas estrangeiras são frequentemente 
impossíveis de gerir pelas igrejas estabelecidas por missões ao 
se tornarem autónomas (usa a ilustração da caixa e dos pilares) 

6. Menciona as 3 formas de ‘propriedade’, diz qual delas é a única 
que funciona e porquê 

7. Explica o relacionamento entre o treinamento vocacional, o 
pagamento do dízimo e a autoconfiança 

8. Explica o que é o fatalismo para os PVD, e o que o é para os 
ocidentais 

9. Menciona 3 dos 7 princípios de John Dekker que pensas 
melhorariam os programas de alcance da tua igreja 

10. Menciona 4 das 7 razões porque as igrejas estabelecidas por 
missões não desenvolvem programas missionários 

http://wmausa.org/
https://fivestonesglobal.org/
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Glossário 

Adaptação cultural: 
 

o processo de se ajustar a uma 
cultura estranha 

Adoração autóctone: adoração nos estilos poético, 
literário e musical da população 
hospedeira 

Analogias redentoras: mitos e lendas populares que 
fazem a ponte para a história do 
Evangelho 

Animismo: crença de que os espíritos vivem 
nos objetos inanimados como 
árvores, rochas, rios, florestas, etc. 

Apologética: ensina-te a defender a tua fé ao 
enfrentares oponentes 

Apoio ao regresso: pessoas que ajudam os 
missionários quando precisam de 
retornar do campo missionário, 
exceto aquando das suas férias 

Área de conforto: onde te sentes confortável e de 
onde não queres sair 

Atrito missionário: relacionado com os missionários 
que abandonam prematuramente o 
campo missionário onde servem 

Autoconfiança: confiar mais em si mesmo do que 
nas outras pessoas 

Autóctone: que se origina na região onde é 
encontrado ou que tem as suas 
raízes na cultura local; por 
exemplo algo expresso no idioma 
local, hinos, etc. 

Blocos de Afinidade: grupos étnicos com semelhanças 
históricas, culturais e linguísticas 
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Campos missionários: países e grupos étnicos que 
recebem mais missionários do que 
enviam, onde há menos de 2% de 
crentes evangélicos e menos de 
5% de cristãos 

Castas: diferentes níveis socias na 
sociedade indiana que não se 
misturam 

Centrífuga: que foge do ponto central 
Centrípeta: Que tende a aproximar-se do 

centro 
Ciente das missões: ter conhecimento ou estar ciente 

acerca das missões mundiais 
Clero: ministros religiosos com 

treinamento teológico formal 
Consciente da missão: estar ciente da necessidade de 

enviar missionários transculturais 
Consciência da missão: conhecimento das missões 

mundiais e da necessidade de 
enviar missionários 

Conversão dupla: a conversão ao cristianismo e 
também à cultura religiosa do 
missionário 

Conversão marginal: pressuposto superficial da fé cristã, 
sem excluir outras práticas 
religiosas que leva ao sincretismo 

Cosmovisão: forma pela qual o universo e as 
suas propriedades são vistos, visão 
do mundo; conceção do mundo; 
mundividência 

Contextualização: a apresentação do Evangelho de 
forma relevante à população que 
se pretende 

Cristãos nominais: cristãos apenas de nome e por 
cultura ou tradição 
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Cristãos por interesse: pessoas que se tornam cristãos por 
causa da promessa de virem a 
receber benefícios materiais 

Cultura: maneira de pensar, de sentir e de 
crer, o conhecimento generalizado 
de todo um grupo étnico 

Cultura recetora – língua: a cultura e a língua do povo que se 
deseja alcançar com o Evangelho 

Denominacional: pertencente a, ou, sentir-se 
confortavelmente numa igreja 
denominacional 

Endogeneizar: processo onde as formas coloniais 
de adoração são substituídas por 
formas culturalmente apropriadas 

Envolvimento em missões: pessoas envolvidas em missões 
como enviadas, as que enviam, as 
que fazem a receção ou as 
mobilizadoras 

Espírito mercenário: atitude de um empregado – quando 
o pagamento falta o ministério 
termina; sem propriedade 
psicológica 

Estratégia de Reino: alcançar novas extensões para o 
Reino de Deus entre os povos não 
alcançados 

Etnocentrismo: compartilhar o Evangelho, 
testemunhar acerca de Cristo de 
forma mono cultural 

Etnocêntrico: colocar as pessoas do próprio 
grupo étnico ou tribo no centro do 
universo 

Evangelismo: compartilhar o Evangelho, 
testemunhar acerca de Cristo de 
forma mono cultural 

Expatriado: de fora do país, estrageiro ou 
estrangeira 
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Fazedor de tendas: missionário que ganha a sua vida 
num país hostil a Cristo baseado 
numa profissão secular ou: um 
missionário que se suporta a si 
mesmo e ao seu ministério por 
meio de um trabalho secular 

Férias: o período de descanso dos 
missionários, geralmente no seu 
país de origem 

Frades: monges missionários da Igreja 
Católica Romana 

Hadith: ensino de acordo com as tradições 
islâmicas 

Incarnar o ministério: o missionário serve de exemplo e o 
seu ministério identifica-se 
completamente com a população 
hospedeira 

Indegeneidade eclesiástica: expressões de culto culturalmente 
apropriadas à adoração na igreja 

Iniciativa de alcance: esforço planeado e concertado para 
evangelizar um determinado grupo 
de pessoas 

Iniciativas nacionais de 
ministério: 

ministérios não originados noutro 
país ou cultura 

Interdenominacional: envolvendo várias denominações 
Janela 10-40: a área entre o 10º grau e o 40º grau 

de latitude no hemisfério norte que 
vai do Oceano Atlântico até ao 
Oceano Pacífico. Neste livro, é 
apresentada como a área entre o 
grau 10º sul e o grau 40º norte 

Janela dos 4-14: grupo etário dos 4 aos 14 anos de 
idade 
menos de 2% de crentes 
evangélicos e menos de 5% de 
membros das igrejas cristãs 
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Karma: princípio no hinduísmo em que se 
afirma que a alma migra após a 
morte encarnando noutra forma de 
vida 

Mandato: atribuição, comissão, ordem 
Ministério em modo de 
manutenção: 

 
consolidando as realizações 
espirituais existentes 

Ministérios estrangeiros: atividades ministeriais, originadas 
fora do país onde acontecem 

Missio Dei: a missão de Deus 
Missiologia ou teoria 
missiológica: 

ciência que descreve os princípios 
e as práticas do ministério 
transcultural 

Missionário: o que é enviado, um apóstolo 
Missionários de curta duração: obreiros transculturais que servem 

por um período até 2 anos 
Missionários de longo prazo: missionários transculturais de 

carreira servindo mais do que 2 
anos 

Missionários residentes: missionários transculturais que 
vivem entre a população a quem 
servem 

Modus operandi: maneira de trabalhar ou forma de 
fazer as coisas 

Monoteístico: que adora um só Deus 
Os de primeiro termo: missionários que servem pela 

primeira vez no campo missionário 
Países em Vias de 
Desenvolvimento: 

 
‘Terceiro Mundo’ ou ‘Países do 
Hemisfério Sul Global’ 
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Parcerias estratégicas: esforços cooperativos entre igrejas, 
agências missionárias e escolas de 
treinamento visando novas 
extensões para o Reino de Deus 

Politeísta: que adora vários deuses 
População recetora: grupo étnico (as pessoas) que se 

deseja alcançar com o Evangelho 
População recetora e alvo: grupo de pessoas que o 

missionário pretende evangelizar 
Povos não alcançados: Grupos étnicos não evangelizados 
Pré-evangelismo: testemunho que precede o 

evangelismo pessoal 
Proclamação: anúncio da Boa Nova 
Proselitismo: fazer convertidos de outra fé ou 

religião 
Ritos de passagem: passando duma fase da vida para 

outra, por exemplo, por meio da 
circuncisão, do batismo, do 
casamento 

Serracenos: muçulmanos 
Sincretismo: elementos misturados de outras 

religiões ou sistemas de crença 
juntamente com o cristianismo 
bíblico 

Síndrome da dependência: contar com a ajuda financeira e 
pessoal de fontes exteriores 

Sistema de valores: conjunto de princípios que decide 
o quê e que valor é atribuído às 
pessoas e às coisas 

Subcultura: grupo de pessoas com hábitos que 
diferem da cultura dominante à 
qual pertencem 

Talmude: o livro de ensino das tradições 
judaicas 
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Viagem de oração: viagem a um campo missionário 
(potencialmente) em perspetiva 
com o propósito de orar pela sua 
população 

____ ‘bolha’ cultural: ficar preso à sua própria cultura 
____ função: cumprindo uma função que leva ao 

resgate de alguém 
____ história: a história dos empreendimentos 

que trazem a salvação de Deus 
____ pessoa: pessoa chamada por Deus para 

servir como exemplo da redenção 
____ povo: um povo, chamado por Deus, que 

devia ter funcionado como 
exemplo da redenção para as 
nações 

____ remanescente: o conjunto dos israelitas que 
esperavam a vinda do Messias por 
serem o povo da redenção 

____ semelhanças:  onde as funções redentoras de uma 
pessoa se assemelham às de outra 
pessoa 

____ sensibilidade: ser sensível e empático no 
ministério relativamente à cultura 
recetora estrangeira 
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Epílogo  

Conseguiste! Muito bem; é importante porque ao teres terminado este 
curso provaste ter a determinação para acabar o que começaste. Essa é a 
característica dos missionários e dos que os enviam. 

Se nunca participaste numa viagem missionária, talvez agora seja a altura 
apropriada para te aventurares numa delas. Aprendeste o suficiente neste 
curso sobre como começar e que erros deves evitar. Mas não vás sozinho; 
procura toda a ajuda que puderes da tua igreja local ou de uma agência 
de envio de missionários. 

Aprendeste como fazer uma pesquisa ao leres os materiais que 
encontraste na Internet; portanto, usa essa nova habilidade para encontrar 
o caminho para um campo missionário, mesmo que seja apenas para uma 
viagem de evangelismo curta duração; precisas de começar por algum 
lado! Para uma experiência mais duradoura: escolhe um campo 
missionário onde haja uma situação transcultural. 

Foi um prazer ter ‘viajado’ contigo por meio da matéria deste livro. 
Continua a viagem! E, se quiseres encomendar os meus livros, consulta 
o sítio http://www.bijbelkiosk.nl/ onde encontrarás três volumes que 
mencionei na secção de ‘livros recomendados’ acerca da Teologia de 
Missões intitulados ‘The Bible’s Missionary Message’ a parte um sobre 
o AT e a parte dois sobre o NT. Na mesma página poderás também 
encomendar cópias deste livro ‘Evangelização Mundial – Para Que 
Todos Ouçam’. 

Por fim, peço a Deus que te abençoe, que te ajude a compreender qual é 
o Seu plano para a tua vida e qual é o papel que desempenharás na tua 
participação nas missões mundiais, quer como alguém que envia ou 
como alguém que é enviado! 

Steef van ‘t Slot, Ede, Países Baixos, abril de 2018. 
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