
O SUPREMO CHAMADO DE JESUS
“E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai

o Evangelho a toda criatura”
Marcos 16:15

I EM MISSÕES O SENTIDO PESSOAL PRECEDE
A MISSÃO AO MUNDO

A ordem foi dada aos que já tinham se convertido a Cristo. Por-
tanto, a vinda do Reino entre todos os povos começa sempre a partir 
de um movimento particular antes de chegar às massas. Começa 
a partir de um coração que passa a conhecer o Senhor Jesus, é 
atraído por Sua Graça e rendido à Sua Salvação Eterna.

II EM MISSÕES HÁ UMA ÍNTIMA RELAÇÃO DA FÉ COM
TODAS AS IMPLICAÇÕES PARA A VIDA DO QUE TEM FÉ
Não fomos chamados simplesmente a converter as nações 

mas sim a viver a fé que pregamos. É o que mostra-nos 1 Corín-
tios 4:9 quando o texto afirma que os “apóstolos” (representando 
o movimento missionário) eram postos em “último lugar”, como 
se “condenados à morte”. E termina dizendo que “nos tornamos 
espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens”. 

III EM MISSÕES NÃO HÁ MEIO TERMO 
A ordem foi para que os crentes fossem pelo mundo inteiro e 

pregassem a todos, pois no Reino de Deus não há neutralidade. O 
verso 16, de Marcos 16 esclarece isso: “Quem crer e for batizado 
será salvo; quem, porém, não crer será condenado”

IV EM MISSÕES A ORDEM DO SENHOR NO AVANÇAR
DO SEU REINO IMPLICA EM TRANSPOR BARREIRAS

1 - Desafio Étnico: Há no mundo atual 2.227 grupos étnicos 
distintos sem qualquer presença missionária ou conhecimento do 
evangelho. Pressupondo que já entramos nas áreas mais abertas 
política, linguística, geográfica e culturalmente, podemos entender 
que estes 2.227 Povos Não Alcançados não são “mais” 2.000 
grupos sem o evangelho, porém os mais resistentes em toda a 
história do Cristianismo. 

2 - Desafio Lingüístico: Há hoje 6528 línguas vivas. 336 pos-
suem a Bíblia completa, 928 o Novo Testamento completo e 918 
grandes porções bíblicas, ou seja a Palavra está presente em 
2212 línguas. Deixa-nos com mais de 4.000 línguas, minoritárias 
e faladas por apenas 6% da população mundial, sem nada da 
Palavra de Deus. 

3 - Desafio Missiológico: Hoje, desde que Ralph Winter primei-
ramente listou os 13.000 povos não alcançados nos anos 80, este 
número baixou para 2.227 e há quem pense que é ainda menor. 
Contudo, tem se percebido a diminuição do envolvimento e pouco 
desenvolvimento nos últimos anos.

Portanto, entendendo a ordem de Jesus Cristo, e testemu-
nhando no Livro de Atos e na História de Missões como os fiéis 
discípulos obedeceram, só nos resta uma conclusão: Cumprir a 
ordem de Jesus Cristo deve ser a razão de nosso viver!

Ao rebAnho de deuS

– Pr. José Nogueira –


